INFO NR. 10 - DONDERDAG 7 JANUARI 2021
AGENDA
Week

Datum

1

ma. 4 jan. 2021
do. 7 jan.

Start lessen online
Info nr. 10

2

di. 12 jan.

MR/OV Online vergadering 19.30 uur

Week
3

Datum
do. 21 jan.

Info nr. 11

DIRECTIE

Allereerst wil ik u, mede namens het team, een goed en
vooral een gezond 2021 toewensen!

WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
Update Protocol Corona Stichting Comprix (versie 5.2) 1 december 2020 en de ouderbrief namens ons bestuur Comprix is
terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl. en in de bijlage
DE BRITSE CORONAVARIANT IS VEEL BESMETTELIJKER
Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het corona virus. De nieuwe
Britse coronavariant is veel besmettelijker dan de oude variant en het blijkt dat het virus zich verspreidt onder alle
leeftijdsgroepen.
Update 31 december 2020: Het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij Covid gerelateerde klachten.
Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de
praktische uitwerking volgt de komende week (week 4-8 januari) meer informatie.
Nu kinderen moeten testen bij klachten die kunnen horen bij Covid19, zullen de protocollen (en de beslisboom) wijzigen en
zullen kinderen met Covid gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus) niet naar school mogen komen.
Op dit moment is er nog geen wettelijk kader, toch doen wij een dringend verzoek aan ouders om kinderen met Covid-19
gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus) thuis te houden.
De komende weken geldt dit voor de kinderen die naar de noodopvang gaan.
POSITIEF GETEST OP CORONA
Deze week is een ouder waarvan een leerling de noodopvang heeft bezocht positief getest.
Dit is geen reden tot paniek en de noodopvang blijft gewoon open.
Wel is het goed om uw kind(eren) in de gaten te houden en mochten er corona gerelateerde klachten zijn, ze te laten testen.
Dan ook graag ons op de hoogte stellen. Zie ook het bovenstaande stukje” DE BRITSE CORONAVARIANT IS VEEL
BESMETTELIJKER”.
Mochten er vragen zijn, bel dan gerust even. Wij zijn op school aanwezig.
SCHOLEN BLIJVEN DICHT TOT 18 JANUARI 2021
Door de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg ziet het kabinet het niet zitten om de basisscholen en
kinderopvanginstellingen eerder te openen dan gepland. De locaties blijven wel open voor noodopvang van kwetsbare
kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
Deze sluiting zal in ieder geval tot maandag 18 januari 2021 duren.
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Vanaf maandag 4 januari krijgen de kinderen van de scholen van Comprix onderwijs op afstand. Deze afspraak is gemaakt met
ons bestuur Comprix.
NOODOPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN
1. De school (teamleden) vangen de kinderen op onder schooltijd van 8.30 uur tot 14.15 uur en op woensdag tot 12.30 uur.
Dit geldt vanaf maandag 4 januari 2021.
2. De leerkrachten zijn op school aanwezig en geven de onlinelessen vanuit hun leslokaal.
3. De kinderen die opgevangen worden kunnen de onlinelessen in hun eigenlokaal met hun eigen leerkracht volgen.
4. De leerlingen die gebruik maken van de noodopvang moeten wel hun thuiswerkpakketten en geleende school Chromebooks
die dagen meenemen naar school.
5. Buiten de schooltijden om (voorschoolse en de buitenschoolse opvang) wordt de noodopvang geregeld door de Kinderkei.
Voor noodopvang bij de Kinderkei kunt u contact opnemen met 0561 851 066 kantoor van de Kinderkei of via de mail
info@dekinderkei.nl .
6. Mocht u als ouder een vitaal beroep uitoefenen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen) en heeft u noodopvang nodig voor na
de kerstvakantie (tijdens de schooltijden) vanaf 4 januari 2021, wilt u dit dan via de mail aan Iepie doorgeven?
DRAGEN MONDKAPJES
Externen die binnen de school komen moeten klachtenvrij zijn, geen nauwe contacten hebben met het personeel van school
en een mondkapje te dragen.
ACTIVITEITEN
NATIONALE VOORLEESDAFGEN 2021
Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar weer de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. Dit jaar is dit van woensdag 20
t/m zaterdag 30 januari. Ook wij doen hier aan mee (mits de scholen weer opengaan) en besteden deze dagen extra aandacht
aan het voorlezen.
Deze elf daagse campagne is een initiatief van Stichting Lezen en vindt voor de achttiende keer plaats. Het door de
bibliotheken gekozen Prentenboek van het Jaar 2021 is: “Coco kan het!”
Zie ook de bijlage met de voorleestips en de prentenboek top 10 van 2021.
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
INFORMATIE OVER HET INLOGGEN
Om bij de digitale leeromgeving te komen doorlopen jullie de volgende stappen:
Ga naar de website: www.moo.nl
• Gebruikersnaam: vul de naam van de groep van uw kind(eren) in
bijvoorbeeld: groep4@obsdestelling.nl
• Wachtwoord: 12345678
• Vervolgens komt uw kind in de leeromgeving die school hanteert.
• Uw kind kan zelf nu zijn/haar naam aanvinken en het wachtwoord intoetsen dat op school
ook gebruikt wordt.
De kinderen die een Chromebook van school hebben, kunnen op de hun bekende manier inloggen.
ZIJN ER VRAGEN ONDUIDELIJKHEDEN
Mocht u vragen hebben of zijn er onduidelijkheden dan kan er contact opgenomen worden met de leerkrachten:
Voor groep 1 en 2 – marita@obsdestelling.nl en sandra@obsdestelling.nl
Voor groep 3 en 4 – heleen@obsdestelling.nl
Voor groep 5 en 6 – marco@obsdestelling.nl
Voor groep 7 en 8 – henriettemoek@obsdestelling.nl
Of neem contact op met school (Iepie) info@obsdestelling.nl of tel. 0516 441439 op schooldagen van maandag t/m
donderdag.
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NIEUWS BUITEN DE SCHOOL

DE KINDERKEI
Allereerst willen wij vanuit de Kinderkei iedereen een KEI-goed en hopelijk heel gezond
nieuwjaar wensen! Het was een gekke tijd maar we hopen dat iedereen er toch iets leuks
van heeft weten te maken. Wij in elk geval wel, we hebben er op de BSO nog een paar
gezellige dagen van gemaakt, lekker kerst-knutselen, kleuren en uiteraard hebben we de
nodige kerstfilms gekeken met wat lekkers. Tussen de middag hebben we genoten van
heerlijke lunches. Samen met de kinderen hebben we nog mooie kerstattenties rondgebracht bij iedereen van de BSO. De
komende tijd gaan we het op de noodopvang ook weer gezellig maken, ondanks dat alles een beetje anders is maken we er
gewoon een feestje van! We hopen dat alles gauw weer een beetje normaal wordt zodat we iedereen weer kunnen zien.

BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
- Voorleestips en de prentenboek top 10 van 2021.
- Protocol Corona Stichting Comprix (versie 5.2) 1 december 2020
WEBSITE
•

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl

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