29 oktober 2020 – nummer 6
Agenda
30 okt
4 nov
10 nov
11 nov
12 nov

Fietscontrole VVN: gaat niet door!
MR (via Meet)
Plaatsing Touch Bord groep 1/2
Sint Maarten
Nieuwsbrief 7

Mijn eerste twee weken zitten er (bijna) op! Na
de herfstvakantie ben ik officieel gestart als
nieuwe schoolleider van De Linderakkers. Gerda
heeft haar rol als tijdelijke schoolleider goed
gepakt en staat ook nu nog klaar, heel fijn!
Coronatijd zorgt er helaas wel voor dat het
afscheid op mijn vorige school en ook mijn start
hier niet was zoals je dat graag zou willen doen.
Het liefst zou ik alle ouders persoonlijk
ontmoeten, dat gaat nu even niet, maar dat komt
vast op een ander moment goed. Voor nu geniet
ik van alle indrukken en richt ik me vooral op het
leren kennen van mijn nieuwe collega’s, de
kinderen en de schoolorganisatie. Ik voel me erg
welkom en merk dat een hele fijne sfeer in school
is. Namens het team alvast een fijn weekend!
Hartelijke groet, Marjan Klein
Rieta 25 jaar juf!
Gisteren was het feest op school! Rieta vierde dat
zij 25 jaar in het onderwijs werkt, en dat hebben
we binnen de beperkingen vanwege Corona toch
groots kunnen vieren! Na een warm welkom op
het schoolplein hebben we haar met z’n allen in
het zonnetje gezet en een gezellige dag met de
hele school gehad. Hierbij nogmaals van harte
gefeliciteerd Rieta!

Even voorstellen
Na de zomervakantie ben ik, Annemieke de Poel,
gestart als intern begeleider op De Linderakkers.
Ik ben getrouwd, heb twee zoons en we wonen in
Exloo. Ik werk al heel lang in het onderwijs. Eerst
als leerkracht groep 1 en 2, vervolgens groep 6
en 7 en als intern begeleider, coördinator van de
zorg samen met het team, de kinderen en
ouders. Ik ben intern begeleider op twee scholen,
obs de Poolster te Nieuw-Buinen en obs de
Westhoek te 2e Exloërmond. Na acht jaar op de
Westhoek wilde ik graag van school veranderen.
De mogelijkheid deed zich voor om naar obs de
Linderakkers te gaan. Ik ben 1 x per maand op
de maandagochtend en een vaste donderdag per
week op school.
Ben nu een poosje werkzaam op de Linderakkers
en het bevalt mij heel goed. Er heerst een goede
sfeer tussen kinderen, leerkrachten, collega’s.
Normaal gesproken zeg ik altijd: Loop gerust
binnen. Nu i.v.m. Corona graag even bellen.
Vriendelijke groet, Annemieke.
Corona
De gemoederen rondom Corona houden ons
allemaal vanzelfsprekend erg bezig. We zijn erg
blij dat op dit moment de basisscholen nog
steeds open zijn en hopen met z’n allen dat dit zo
mag blijven. Bij OPO Borger-Odoorn volgen we
de richtlijnen van het RIVM. Gelukkig hebben we
op De Linderakkers voldoende ruimte om ook als
volwassenen goed afstand van elkaar te kunnen
houden.
Op dit moment geldt dat externe mensen in
principe niet meer in school worden toegelaten
als hiertoe geen noodzaak is. Mensen die wel in
school moeten zijn, dragen een mondkapje in de
centrale ruimten en laten hun gegevens achter
mocht bron- en contactonderzoek nodig zijn. Dit
betekent ook dat oudergesprekken bij voorkeur
telefonisch of digitaal plaatsvinden.
Thuisblijven of toch naar school?
Op school merken we dat het voor ouders niet
altijd duidelijk is of hun kind wel of niet naar
school mag met bepaalde klachten. Op dit
moment geldt dat alle leerlingen op de
basisschool met alleen verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten gewoon
naar school mogen.
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Thuisblijven is wel nodig als uw zoon/dochter:
• koorts heeft of andere (dan enkel
neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde
klachten.
• nauw contact heeft met een patiënt met een
bevestigde COVID-19
• als iemand anders in uw gezin koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben,
benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten,
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24
uur over zijn. Voor meer informatie verwijzen we
u naar: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen
Sint Maarten
Op school wordt er al druk aan de lampionnen
gewerkt. Sint Maarten is geen schoolactiviteit en
er zijn vanuit de gemeente geen restricties
opgelegd t.a.v. dit feest. Het is daarom
vanzelfsprekend aan u als ouder(s) om te
besluiten of uw kind(eren) wel of niet langs de
deuren zullen gaan. Wij willen er in elk geval
voor zorgen dat de kinderen met een mooie
lampion thuiskomen, of ze nou langs de deuren
gaan, of deze een mooi plekje thuis kunnen
geven.

Luizencontroles
Omdat ook de gebruikelijke luizencontroles niet
door kunnen gaan willen we u vragen zelf extra
alert te zijn op deze nare kriebelbeestjes. Op dit
moment zijn ze weer actief! Mocht u ze bij uw
kind(eren) constateren, wilt u dit dan aan de
leerkracht laten weten zodat wij de andere
ouders kunnen informeren? Dit doen we
vanzelfsprekend zonder namen van kinderen te
noemen. Alvast bedankt!
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