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Info:
De afgelopen dagen heeft u natuurlijk kunnen merken dat de Coronamaatregelen weer op scherp
zijn gesteld. Ook wij merken op school en binnen onze vereniging dat de regels onderwerp van
gesprek zijn. Middels deze informatiebrief willen we u ook vragen om weer alert te zijn! Om alle
regels met betrekking tot kind en school na te lezen verwijzen we u naar de website van het RIVM.
Het protocol van PCBO Leeuwarden e.o. blijft vooralsnog gelden.
Dit betekent in het kort nogmaals dat wij contact zoveel mogelijk via teams of via de telefoon laten
lopen. Voor de kinderen geldt helaas dat het trakteren nog steeds aan ‘voorverpakt vanuit de fabriek’
moet voldoen en dat langs de klassen gaan nog niet mag.
Wij begrijpen dat dit voor u en voor de kinderen extra inspanning vraagt. Samen komen we eruit!
Samen. In deze nieuwsbrief leest u het woord ‘samen’ relatief vaak. We willen samen met u ons
onderwijs vormgeven. Wij streven naar een constructieve samenwerking tussen ons als school en u
als ouders. In de 1,5m samenleving vraagt een goede samenwerking inspanning van ons, maar wij
geloven dat wij dat met u kunnen doen.

Ouderavond/ Informatiebrief PCBO:
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een informatiebrief van PCBO. Zoals al eerder genoemd
gaat de informatie avond (door Corona) niet door. Daarom is er als alternatief een uitgebreide
informatiebrief gemaakt door de bestuurder van PCBO Leeuwarden. In deze brief wordt de
huisvesting, financiering HB school (ouderbijdrage) en de route naar een nieuwe directeur toegelicht.
We hopen natuurlijk dat deze brief u voldoende informatie geeft.

Huisvesting:
Wij zijn als school blij met de uitkomst en verwelkomen juf Pieta en groep 7 ook graag weer bij ons
op de gang! Tevens leest u dat de opvang BSO Hoppende Hazen ook binnen onze school een plek
krijgt. Samen maken we er iets moois van!
Hoe de invulling van dit alles er uit komt te zien is op dit moment nog niet volledig bekend. We zijn
volop in overleg rondom invulling van de diverse ruimtes en van de inrichting. Hierover zullen we u
natuurlijk ook zo snel mogelijk informeren.

Personele aangelegenheden:
Zoals we voorgaande keer meldden was een van de collega’s (Marike) afwezig vanwege corona
gerelateerde klachten. Na onderzoek bleek dat ze negatief getest was (geen corona). We kregen
tussentijds van ouders vragen over de uitslag. Ik begrijp dat het antwoord in een nieuwsbrief een
week later eigenlijk te lang duurt. Mocht er echter iets aan de hand zijn brengen we u absoluut
meteen op de hoogte!
Onze leerkracht programmeren is helaas al wat langere tijd uit de running. We hopen dat zij na de
herfstvakantie de lessen weer op kan pakken.
De vervanging van afwezige leerkrachten wordt tot nu toe steeds ingevuld. Gelukkig maar.
Gedeeltelijk doen we dit met eigen collega’s en gedeeltelijk wordt er vervanging gevraagd.
Vervangers zijn nog steeds heel dun gezaaid, dus er komt dan vaak een werelddocent. Op dat
moment draaien de leerlingen wel een ander programma.

Maatregelen Covid 19
Alle eerder genomen maatregelen blijven voorlopig van kracht. Dit betekent in de praktijk het
volgende:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. Ook als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen de kinderen naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Verder blijft er natuurlijk aandacht voor de schoonmaak:
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden met regelmaat schoon
gemaakt met water en zeep. Ook materialen die door meerdere leerkrachten worden gebruikt
worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep. Dagelijks intensieve schoonmaak
gebeurt door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening.
Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
Samen blijven we gezond!

Ventilatie:
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook nog een aparte brief vanuit PCBO over de stand van zaken m.b.t
de ventilatie van de school. Dit is een hot item in de maateregelen rondom Corona en d.m.v. deze
brief wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Blij dat ik glij:
Een herhaling uit de vorige nieuwsbrief; Het aanmeldingsformulier kunt u
nog steeds op school inleveren. Ingeleverde aanmeldingen voor 28
oktober worden door ons afgehandeld. Na deze datum kunt u bij de
Elfstedenhal terecht voor informatie over een abonnement.

Luizen:
Derde oproep: Wie wil het luizenteam versterken? Samen nemen we de
zorg op ons!

Techniektalent:
Afgelopen dinsdag en woensdag zijn groep 7 en 8 naar TechniekTalent
geweest op het Comenius Zamenhof.
Dit is een project om leerlingen van de basisschool in aanraking te laten komen met techniek.
Met verschillende opdrachten kwamen ze in aanraking met o.a. het werken met metaal, een 3dprinter, houtbewerken, plexiglas en het maken van hun eigen shampoo.
Een prachtige ochtend waar de leerlingen met veel plezier op terugkijken! Gelukkig mogen we nog
een keer!

Kinderboekenweek:
De Kinderboekenweek is weer van start gegaan. In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de
actie van de kinderboekenwinkel ‘de Toverlantaarn’. Per abuis is hier het verkeerde internetadres
vermeld. Het juiste adres is: www.kinderboekwinkeldetoverlantaarn.nl
Wij zijn blij met het initiatief van de kinderboekwinkel en brengen deze actie graag nogmaals onder
uw aandacht. Samen kunnen we vast een mooi bedrag sparen!
Alle kinderen, vaders/moeders, opa’s/oma’s of oppas kunnen de school steunen door boeken te
kopen bij Kinderboekwinkel de Toverlantaarn of te bestellen via de site. Noem de naam van onze
school (online bij de opmerkingen) en zij bewaren de kassabonnetjes. De school krijgt voor 10% van
het totale bedrag, gekocht in de maand oktober, een boekenpakket voor de schoolbieb.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken (week 41 en 42):
Dag
Maandag

Datum
05/10

Activiteit
Spaans groep 6 t/m 8

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

06/10
07/10
08/10
09/10

MR 15.30 – 17.00 uur

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10

Activiteit
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Afsluiting KBW
Afsluiting DLL ‘de aarde’

Activiteit
Directie aanwezig

Directie aanwezig
Directie aanwezig
Nieuwsbrief

Activiteit

