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Kindertoneel en kijkweek afgelast 

Helaas kunnen de kijkweek en het kindertoneel van 
groep 7-8 niet doorgaan i.v.m. de coronamaatrege-
len. We kunnen niet de 1.5 meter afstand garanderen 

voor de aanwezige volwassenen.  

schooljaar 2020-2021 

nr. 3—18 september 

Overblijven 

Wilt u uw kind(-eren) geen geld mee naar school geven als ze overblijven? U krijgt vanzelf bericht via de mail 

wat u moet betalen.  

Leerlingen thuis 

Als uw kind thuis is, maar niet echt ziek is, kan de 
leerkracht werk meegeven naar huis, waar zelfstandig 
aan gewerkt kan worden. Dit om zoveel mogelijk ach-

terstand te voorkomen.   

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september gaat 
de kinderboekenweek van start. 

Het thema dit jaar is En toen?  

Op school gaan we van start met 
voorlezen aan alle kinderen over 
dit onderwerp. Verder zal in de 
eigen groep uitgebreid over dit 

thema worden gesproken en gewerkt. 

Als je in deze periode een boek koopt, krijg je 
het kinderboekenweekgeschenk er gratis bij. Dit 
boek  is geschreven door Arend van Dam en heet 

De diamant van Banjarmasin. 

Studiedagen 

Het bericht in de vorige nieuwsbrief over de studiedag op 
17 juni leverde wat verwarring op. Hieronder staan alle 

studie(mid)dagen nog even op een rijtje: 

 maandagmiddag 21 september 2020 (volgende week!) 

 donderdagmiddag 21 januari 2021 

 maandagmiddag 15 februari 2021 

 dinsdag 6 april 2021 

 donderdag 17 juni 2021 

 donderdagmiddag 24 juni 2021 

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden van 
de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de nieuwsbrief 

staat de namen vermelden. 

Invallers voor de groep bij corona-klachten 

Het zal u niet zijn ontgaan: het onderwijs kampt met grote problemen wanneer leerkrachten met verkoudheids-
klachten, loopneus, keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19, waarmee ze normaal zouden doorwerken, thuis 

komen te zitten.  

Wij nemen geen risico’s, dus wanneer leerkrachten een verkoudheid, loopneus, keelpijn of andere klachten 
m.b.t. Covid 19 melden, werken zij niet op school en laten zich testen. De leerkrachten krijgen als het goed is 
vanaf eind deze week een voorrangspositie bij het testen, waardoor de afwezigheid beperkt kan blijven. Als de 

test negatief blijkt te zijn, kan de leerkracht meteen weer aan de slag. 

Door deze maatregelen zijn we genoodzaakt om voor 1 of meerdere dagen inval te regelen. Tot nu toe is dit ge-
lukt door de inzet van parttimers die meer willen werken of invallers uit de invalpool van Arcade. Toch wordt dit 
steeds moeilijker en zijn er soms geen invallers meer beschikbaar. We kijken daarom ook met het hele team 

naar andere mogelijkheden, zoals het geven van onderwijs op afstand. 

We begrijpen dat het voor de leerlingen niet fijn is, om steeds een andere leerkracht te hebben. Helaas is dit 
niet meer te voorkomen. Ook het naar huis sturen van groepen kinderen zal niet uit te sluiten zijn, de komende 

tijd. 


