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Agenda
13 maart
15 maart
16 maart
17 maart

Potgrondactie Valtherboys
Weer naar school!
Hopelijk weer compleet
GMR vergadering
OR vergadering
Juf Rieta jarig!

24 maart

OPO-dag: alle leerlingen vrij!

Tjonge, dat was even een flinke schrik aan het
begin van deze week. Plotseling werden we
geconfronteerd met een scenario waarvan we
wisten dat het een keertje kon gebeuren, maar
waarvan we hoopten dat het ons huisje voorbij
zou gaan. Alweer werd er een enorm beroep op
onze flexibiliteit en ons organisatietalent gedaan
en dan heb ik het niet alleen over het team. Ook
u als ouder werd geconfronteerd met een school
die uit voorzorg overging op thuisonderwijs
waarbij u ongetwijfeld ook weer flink moest
schakelen. Er zullen ongetwijfeld ouders zijn die
zich zorgen hebben gemaakt om de veiligheid
van hun kind en hun gezin. We merkten dat het
voor sommige kinderen ook best spannend was.
Iedereen reageert hier anders op, staat hier
anders in. We proberen op school de positieve
insteek te kiezen, zaken bespreekbaar te
maken/houden en ruimte aan kinderen te geven
erover te praten, passend bij hun leeftijd.
Tegelijkertijd willen we graag dat kinderen zich
op school veilig voelen en even niet aan de sores
in de wereld hoeven te denken. Dat is soms best
lastig, een dun lijntje omdat behoeften nu
eenmaal verschillend zijn. Weet dat de deur altijd
open staat als u zorgen/opmerkingen heeft. Voor
nu zijn we ontzettend blij dat we maandag weer
van start mogen en zien ernaar uit de kinderen
weer te zien. In deze nieuwsbrief veel
organisatorische info, ik hoop volgende keer weer
eentje vol leuke schoolactiviteiten .
Iedereen een heel fijn weekend toegewenst!
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marjan Klein

Waarom afgelopen week over op
thuisonderwijs?
Wellicht heeft u zich afgevraagd waarom ervoor
gekozen is om deze afgelopen week over te gaan
naar thuisonderwijs voor alle groepen. Dit is in
afstemming met de GGD, onze directeur
bestuurder Jacqueline Drok en de MR besloten en
heeft met een aantal zaken te maken:
• Volgens de GGD protocollen moesten de
groepen die afgelopen donderdag en
vrijdag contact met Wia hadden gehad in
thuisquarantaine. Donderdag en vrijdag
was de door de GGD berekende zgn.
presymptomatische periode, waarin
mogelijk overdracht van het virus kan
plaatsvinden. Dit betrof de groepen 2, 3
en 4.
• Er zitten veel broertjes en zusjes in de
overige groepen, die we zouden hebben
gevraagd preventief thuis te blijven tot
einde quarantainetijd of negatieve
testuitslag.
• Er waren al een aantal kinderen om
diverse redenen niet op school.
• Alle collega’s hebben zich preventief laten
testen (vanmorgen kwam de laatste
testuitslag binnen, iedereen kreeg
gelukkig een negatieve testuitslag). Dit
maakte dat er dinsdag en woensdag
(afhankelijk van het laatste
contactmoment) collega’s gedeeltelijk niet
op school konden zijn en helaas waren er
niet genoeg invallers beschikbaar om dit
op te vangen. Vanwege de cohortplicht
was er geen mogelijkheid kinderen/
groepen samen te voegen.
• De chromebooks en andere schoolspullen
van alle groepen, maar ook van de groep
van Wia moesten worden opgehaald en
verspreid, dit is opgepakt door de
collega’s die klachtenvrij waren of al een
negatieve testuitslag hadden.
Voor de organisatie, maar vooral de veiligheid
van alle kinderen, gezinnen maar ook de
teamleden hebben we daarom deze keuze
gemaakt. Met de collega’s hebben we
afgesproken, eerst een negatieve testuitslag, dan
pas weer naar school. Niet alleen om elkaar te
beschermen, maar ook met de insteek maandag
weer met een gerust gevoel te kunnen starten.
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Mag uw kind maandag weer naar school?
Het liefst zouden we alle kinderen op maandag
weer op school ontvangen. Dat lukt echter niet in
alle gevallen. Hieronder leest u wat voor uw
situatie van toepassing is.
Zit uw kind in groep 2, 3 of 4?
➔ Wel getest?
Dan mag uw kind naar school als:
• Uw kind op dag 5 na het laatste contact is
getest.
o Voor kinderen die vrijdag op school
waren geldt: testen op woensdag
(of daarna).
o Voor kinderen die vrijdag niet op
school waren, maar donderdag wel
op school waren (alleen voor de
groepen 3/4 van toepassing):
testen op dinsdag (of daarna).
• EN de uitslag negatief is.
• EN uw kind geen klachten heeft (zie de
thuisblijfregels verderop).
Een negatieve testuitslag die eerder (op dag
1, 2, 3 of 4) is verkregen is niet voldoende. U
kunt ervoor kiezen opnieuw te testen of de 10
dagen regel te hanteren.
➔ Niet getest?
• Als u heeft besloten geen test te laten
doen, dan geldt de quarantaineperiode
nog t/m maandag (de zgn. 10 dagen
regel).
• Uw kind mag dan dinsdag weer naar
school maar moet daarbij tegelijkertijd
wel de afgelopen 24u klachtenvrij zijn
geweest.
• Maandag zal er nog thuisonderwijs worden
gegeven.
Zit uw kind in groep 1, 5, 6, 7 of 8?
Wanneer uw kind in een van deze groepen zit, is
er geen direct contact met Wia geweest. Uw kind
kan dus in principe weer gewoon naar school.
Hierbij zijn er twee uitzonderingen:
• Uw kind heeft klachten (zie thuisblijfregels
verderop).
• Als uw kind een broertje of zusje in groep
2, 3 of 4 heeft en dit broertje/zusje kan
maandag nog niet naar school (zie
hierboven), dan willen we een heel
dringend verzoek doen om ook
broers/zussen in de andere groepen
maandag nog even preventief thuis te
houden.
Juf Wia
Gelukkig heeft Wia hele milde klachten en is zij
niet ernstig ziek. Ze heeft zelfs gewoon
thuisonderwijs in deze voor haar extra bizarre
week gegeven! Wanneer ook zij 24u klachtenvrij
is, mag zij maandag weer aan het werk, haar
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quarantaineperiode zit er dit weekend op. Omdat
we dat allemaal toch best wel wat spannend
vinden en de gok niet willen nemen om u op
zondagavond weer een nieuw scenario voor te
moeten schotelen, hebben we voor de zekerheid
juf Yvette achter de hand. Zij was afgelopen
maandag ook in deze groep en zal indien nodig
dan maandag lesgeven in deze groep. De
kinderen die nog niet naar school kunnen,
kunnen gewoon de filmpjes van Wia blijven
gebruiken bij hun (t)huiswerk.
Getest, maar nog niet aan school laten
weten?
De meeste (misschien wel alle?) ouders hebben
ons al spontaan op de hoogte gebracht van de
testuitslag mocht er een test zijn gedaan. Op het
moment van dit schrijven gelukkig allemaal
negatieve testuitslagen. Vanzelfsprekend leven
wij mee en willen we ook graag weten welke
kinderen we maandag wel kunnen verwachten.
Mogen we u vragen ons op de hoogte te houden
van uw situatie mocht dat nog niet gebeurd zijn?
Heel erg bedankt!
Thuisblijfregels
De beslisboom (zie bijlage) helpt bij het kunnen
vaststellen of uw kind wel of niet naar school
mag. Af en toe (gelukkig niet vaak) komen er
toch kinderen naar school met
verkoudheidsklachten. Dit is echt niet de
bedoeling!
Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder
mogen niet naar de bso (noodopvang) of
gastouder en school.
Hierbij geldt:
•
Loopneus
•
Neusverkoudheid
•
Snot in/uit de
neus (kleur
maakt niet uit)
•
Niezen
•
Kuchen
•
Meer dan
incidenteel
hoesten
•
Keelpijn
Wanneer uw kind gedurende de dag dergelijke
klachten ontwikkelt, zijn wij genoodzaakt
contact met u op te nemen om u te vragen
uw kind op te komen halen. We rekenen op
uw begrip en medewerking bij deze vervelende
maar noodzakelijke maatregel.
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Testbeleid
Om beter zicht te krijgen op de verspreiding van
het coronavirus wordt verzocht ook kinderen met
alleen verkoudheidsklachten te laten testen.
Onderaan de beslisboom wordt een aantal
situaties genoemd waarin er dringend wordt
geadviseerd om een kind te laten testen. Testen
kan echter nooit worden verplicht.
Chromebooks inleveren groep 3/4
Alle kinderen van groep 3/4 hebben afgelopen
week een chromebook van OPO Borger-Odoorn in
bruikleen gekregen. Mogen we u vragen deze
weer in te leveren op school? Inleveren kan:
• Bij het “inleverloket” via het raam van de
teamkamer (rechts naast de ingang).
• Op maandag en dinsdag a.s.
o tussen 08.15 en 08.30u
o tussen 14.00 en 14.15u.
• We ontvangen het chromebook graag
in dezelfde doos waarin u deze heeft
ontvangen.
• De getekende overeenkomst en de lader
graag ook in dezelfde doos.
Wilt u rekening houden met kinderen op het
schoolplein en indien mogelijk de toegang aan
zijkant van het plein gebruiken?
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Potgrondactie Valtherboys
Zaterdag 13 maart houdt de voetbalclub
Valtherboys hun jaarlijkse potgrondactie.
Aangezien ze door de Coronapandemie geen huis
aan huis verkoop kunnen doen, zijn ze creatief
geweest en worden er verkoopstands in het dorp
geplaatst. Mocht u nog potgrond nodig hebben,
uw tuin willen opfleuren met mooie violen en de
voetbalclub een warm hart toedragen? Zaterdag
staan ze ook op het schoolplein van De
Linderakkers!

Cito M-toetsen.
Afgelopen week stonden de Cito toetsen op het
programma voor de groepen 3 t/m 8, maar dat
liep wederom anders dan gepland. Aankomende
week pakken we rustig de draad weer op. Zodra
de uitslagen bekend zijn wordt u hierover
geïnformeerd door de groepsleerkracht.
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