SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS & DE SPIEGELTUIN
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij het schoolnieuws van 18 september.
Fotograaf
Volgende week komt de fotograaf naar school. Als bijlage treft u de planning van de schoolfotograaf
aan. Hierin kunt u zien wanneer de groepen aan de beurt zijn en op welke dag de broertjes/zusjes
foto’s gemaakt worden.
Gouden weken
Deze week stond voor de jongere kinderen vooral in het teken van groepsvorming. We hebben daar
op een mooie manier aan gewerkt bij “de Witte Raaf” van Anneke de Bruijn. Op onze
Facebookpagina en via het Ouderportaal kunt u foto’s zien van deze mooie dagen.
Komende week doen we mee aan “de week tegen het pesten” en dit sluit aan bij onze regel: we
zorgen voor elkaar.
Hoofdluis
Het hoofdluisseizoen is weer geopend. De eerste melding over deze ongewenste bezoekers hebben we
vandaag gekregen. We rekenen erop dat u uw kinderen zelf regelmatig controleert en behandelt
indien nodig. We stellen het erg op prijs dat u ons via Ouderportaal informeert als u bij uw kind
onverhoopt hoofdluis aantreft!
Ziekmeldingen
Ziekmeldingen graag rechtstreeks bij de leraar via het Ouderportaal. We merken dat er nog veel
meldingen telefonisch via conciërge Marty worden doorgegeven. Deze melding komen daardoor vaak
laat bij de leraar en dat is onhandig als we eventueel voor thuiswerk moeten zorgen of via TEAMS
werk klaar moeten zetten.
Bovendien moeten wij bij te veel zieken in één groep in overleg met de GGD. Als de ziekmeldingen op
1 plek binnenkomen, hebben wij beter overzicht.
Thuiswerk bij thuisquarantaine & verkoudheid
We zijn nu bezig om binnen de school een aantal afspraken te maken over thuiswerk voor kinderen die
thuis moeten blijven vanwege de RIVM-regels. We gaan voor de kinderen vanaf groep 3 een
standaardpakketje aanbieden waar ze via de computer van huis uit aan moeten werken.
Overigens geldt dat niet voor kinderen die echt ziek zijn. Die moeten lekker in bed of op de bank
liggen en weer gauw beter worden!
Ook zijn we bezig met afspraken over hoe te handelen als er te veel leraren ziek zijn en wij de
kinderen niet meer in de groep of op school kunnen opvangen. Wij verwachten u hier op korte termijn
over te kunnen informeren.
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!
Belangrijke data:
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19 tm 23 oktober:
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Studiedag, school gesloten
Herfstvakantie
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