SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS & DE SPIEGELTUIN
VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij het schoolnieuws van 11 september. Als bijlage treft u aan de “beslisboom” voor kinderen met
verkoudheidsklachten en een flyer van The Fantasy Kids.
Gouden Weken
De afgelopen weken hebben we in alle groepen al uitgebreid aandacht besteed aan allerlei
activiteiten rondom groepsvorming.
Verder hebben de volgende regels centraal gestaan:
IederEEN is welkom!

We gaan rustig naar binnen en buiten. We zorgen voor onze omgeving.

De komende week gaan we aan de slag met de regel:

We letten op ons taalgebruik

We merken dat kinderen soms wel heel makkelijk heel “grote woorden” gebruiken en elkaar dan
uitmaken voor van alles dat mooi en lelijk is. En dat gebeurt soms ook al vanaf heel jonge leeftijd. Op
school willen we dat taalgebruik zo min mogelijk horen en daarom gaan we daar de komende week
extra op letten.
Bezoek Witte Raaf
Zoals jullie weten hebben we in deze periode van de Gouden Weken veel aandacht voor de sociale
vaardigheden die veiligheid bieden aan iedereen op onze school.
In dit kader brengen volgende week een aantal groepen een bezoek aan de Witte Raaf.
Hier gaan we op een creatieve manier, gedeelte in het theater en gedeelte in de natuur, samen
werken aan het thema Zorgen voor elkaar en onze omgeving.
Groep 4 gaat op woensdag16 september
Groep 3 gaat op donderdag 17 september
Groep 4/5 gaat op vrijdag18 september
Betreffende groepen worden door de leerkracht via ouderportaal geïnformeerd over verdere
afspraken.
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Corona
We zijn ondertussen 3 weken aan het werk op school en tot nu toe hebben we met de coronavoorschriften goed uit de voeten gekund.
We merken dat de ouders over het algemeen goed meewerken als het gaat om niet zomaar de school
binnen lopen. Ook merken we dat er weinig discussie is wanneer kinderen bij lichte klachten thuis
moeten blijven. Daar zijn we blij mee, want we snappen hoe lastig dit kan zijn voor ouders.
Wij proberen de regels zo goed mogelijk uit te voeren, om te voorkomen dat we straks (te veel)
personeel thuis hebben zitten en natuurlijk ook om besmetting tussen de kinderen zoveel mogelijk te
voorkomen.
We hebben in de bijlage 2 schema’s opgenomen, de zogenoemde “beslisboom”. Aan de hand van het
schema kan je zien of een kind thuis moet blijven of naar school moet komen.
In de afgelopen weken zijn een aantal van onze mensen thuis moeten blijven en getest. Gelukkig steeds
met een negatieve testuitslag.
Vervanging is steeds gelukt, dus we hopen dat de echte verkoudheidsgolf nog even uitblijft.
We gaan in de komende tijd kijken hoe we de kinderen die met milde klachten thuis moeten blijven,
toch op afstand beter aan het werk kunnen houden. En zo ook wat we kunnen doen als een klas
onverhoopt naar huis moet worden gestuurd. De situatie is nu natuurlijk anders dan ten tijde van de
schoolsluiting. De leraren zijn immers weer met de klas aan het werk en het is nu veel lastiger om tijd
vrij te maken voor contact via Teams. Wij houden u hierover op de hoogte.
Studiedag 23 september
Op 23 september is de school gesloten vanwege een studiedag.
Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken voor het buitenlopen tussen de middag nog wat ouders die ons kunnen helpen.
Ook voor het brigadieren en het luizenpluizen zou het goed zijn als we nog wat vrijwilligers kunnen
vinden! Als u interesse heeft, laat dat dan weten aan de leraar van uw kind!
Ps…
Leuk om te zien dat een kleuter het thuis ook leuk
vindt om deze regels zichtbaar te maken.

Belangrijke data:
1 september – 18 september:
Week van 14 september:
23 september:
22, 24, 25 september:

Oudergesprekken “op afstand”
Bezoek Witte Raaf
Studiedag, school gesloten
Schoolfotograaf
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