INFO NR. 19 - DONDERDAG 4 juni 2020
AGENDA
Week

Datum

24

ma. 8 juni

25

ma. 15 juni
woe. 17 juni

26

do. 18 juni
ma. 22 juni
woe. 24 juni
do. 25 juni

Week
Weer volledig naar school
Start deze week Cito LOVS t/m 12 juni
MR/OV vergadering 19.30 uur
Leerlingen vrij i.v.m. voorbereiding
nieuwe schooljaar
Info nr. 20
Rapporten mee
Afscheidsfoto groep 8
Afscheidsavond groep 8

27

Datum
do. 2 juli
vrij. 3 juli
za. 4 juli t/m
zo. 16 aug.

Info nr. 21
Schoolkrant
Laatste schooldag
Zomervakantie

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
VANAF 8 JUNI GAAN WE WEER VOLLEDIG OPEN
Het Kabinet heeft besloten dat de basisscholen met ingang van 8 juni weer volledig open gaan.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende basisregels van toepassing op de scholen in het
basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Organisatorisch
• Vanaf maandag 8 juni worden de lessen voor alle groepen volledig hervat.
• De Chromebooks van school moeten maandag 8 juni weer meegenomen worden naar school.
• Ook de boeken en schriften moeten maandag 8 juni weer meegenomen worden.
• Hierbij willen wij jullie vragen om de kinderen de boeken uit de optearkatsten weer mee te laten nemen naar school.
Graag de boeken meegeven in een plastictas voorzien van naam en groep.
• Woensdag 17 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. de voorbereidingsvergadering voor het
schooljaar 2020-2021.

•

Voor verdere informatie verwijzen we naar het Protocol “Starten Doorstart Basisonderwijs o.b.s. de Stelling vanaf
maandag 8 juni 2020” in de bijlage op onze website www.obsdestelling.nl .

•

De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m de zomervakantie vrijdag 3 juli 2020. Wij houden u op de
hoogte van eventuele wijzigingen.
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Wanneer blijven de leerlingen thuis?
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
a. Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:
•
Neusverkoudheid
•
Hoesten
•
Moeilijk ademen/benauwdheid
•
Tijdelijk minder ruiken en proeven
•
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
b. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer
informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
c. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling
ook thuis.
d. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
e. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie:
lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Overige mededelingen
• Contactgesprekken: Contactgesprekken vinden tot aan de zomervakantie niet plaats. Mocht het noodzakelijk zijn, dat
er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat via de mail kenbaar maken.
info@obsdestelling.nl en zal de leerkracht contact met u opnemen.
• Rapporten: De rapporten worden op maandag 22 juni meegegeven. In dit rapport zit een brief met uitleg hoe de
cijfers in het rapport tot stand zijn gekomen en hoe er gekeken wordt naar de resultaten van de toetsen van
het LOVS Cito.
• Gymnastiek/spel/beweging: Deze lessen worden tot de zomervakantie buiten gegeven.
VAKANTIEREGELING 2020-2021
In de bijlage vindt u de vakantieregeling voor het schooljaar 2020-2021.
We verzoeken u rekening te houden met dit schema, bij het inplannen van een vakantie.
• Elk jaar maken de kinderen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze overuren worden facultatieve uren genoemd en
kunnen per school verschillen. De school mag zelf weten wanneer ze facultatieve uren als vrije dagen gaat in roosteren.
Een aantal van deze extra vrije dagen worden al ingepland en zijn terug te vinden op de Infokalender schooljaar
2020-2021 die voor de zomervakantie meegegeven zal worden.
ACTIVITEITEN
SCHOOLREISJES: Aanbevelingen van het RIVM zijn leidend. Schoolreisjes in elke vorm worden tot de zomervakantie geschrapt.
Aangezien er bij schoolreisjes hulp van ouders nodig is, er met auto of bus naar de plaats van bestemming gereden moet
worden, kan dit op dit moment niet.
SCHOOLREIZEN NA DE ZOMERVAKANTIE: Met MR en team hebben we besloten de schoolreizen van schooljaar 2020-2021 in
september 2020 te laten plaatsvinden en niet in het voorjaar van 2021 (mits de RIVM aanbevelingen dit in september wel
toestaat).
AFSCHEIDSAVOND GROEP 8: Deze avond wordt gehouden op donderdag 25 juni vanaf 17.00 uur.
Aangezien ouders niet aanwezig kunnen zijn bij dit afscheid, zullen we deze avond grotendeels vast gaan leggen op film.
VRIJDAG 3 JULI LAATSTE SCHOOLDAG: Het is wel toegestaan activiteiten op school of in de directe omgeving van school te
organiseren waarbij alleen de kinderen en leerkrachten aanwezig zijn.
Het team zal de organisatie van de laatste schooldag op zich nemen.
DE SCHOOLFOTOGRAAF: Mits het is toegestaan zal de schoolfotograaf na de zomervakantie komen voor portretfoto’s enz.
We gaan dit in september organiseren.
AFSCHEIDSFOTO GROEP 8: Er wordt een uitzondering gemaakt voor de afscheidsfoto van groepsfoto 8. Deze foto zal op
woensdag 24 juni buiten worden gemaakt.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP5/6
Meester Marco is deze week niet op school aanwezig, aangezien zijn vader eind vorige week is overleden.
Juf Lisanne geeft donderdag en vrijdag les aan groep 5 en groep 6.
Wij wensen meester Marco heel veel sterkte.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR heeft onlangs online een vergadering gehouden.
Dit keer zonder een gezamenlijke vergadering met de leden van de OV.
Naast het vaste agendapunt mededelingen vanuit directie, team, MR zijn de volgende punten nog aanbod geweest,
waaronder 1 belangrijk agendapunt namelijk;
evaluatie thuiswerken en herstart van de school.
Alle overige punten die aanbod zijn gekomen;
• Formatie 2020-2021
• Enquête Ouderparticipatie
• Leerling Enquête: deze wordt verplaatst naar het nieuwe schooljaar
• Vakantieregeling en margedagen 2020-2021
• Schoolreizen
• Afscheid groep 8
• Laatste schooldag
• Goedkeuring statuten en reglement MR
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Protocol “Starten Doorstart Basisonderwijs o.b.s. de Stelling vanaf maandag 8 juni 2020” in de bijlage en op onze
website www.obsdestelling.nl
• Vakantieregeling 2020-2021
• Brief vakantiespel 2020
WEBSITE
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl
Ook het Protocol “Starten Doorstart Basisonderwijs o.b.s. de Stelling vanaf maandag 8 juni 2020” is te vinden bij
Nieuws – kopje Wij gaan maandag 8 juli weer volledig open – in dit bericht staat een link naar het protocol.

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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