Nagele, 1 december ‘21
Beste ouders,
Maandag heb ik u een Parro-bericht gestuurd waarin ik schreef dat nadere berichtgeving rondom de coronamaatregelen zouden volgen. In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over
- Mondkapjes in de school
- Zelftesten
- Snottebellenbeleid
- Cohortering (vaste groepen in de school)
- Externen in de school
___________________________________________
Mondkapjes in de school
- Voor leerkrachten en andere volwassenen zijn mondkapjes in de school buiten de klas verplicht. Voor
leerlingen van groep 6/7/8 wordt dit dringend geadviseerd in de gangen. Zo hanteren we het ook binnen
onze school.
- We willen dit dus bij de kinderen niet afdwingen, maar wel heel erg stimuleren. Als er dringende redenen
zijn waarom een mondkapje niet gedragen kan worden (bijv. bij astma) dan horen wij dat graag.
Zelftesten
- Naast twee keer zelftesten voor medewerkers worden nu ook zelftesten voor leerlingen uit groep 6, 7, 8
geadviseerd. Het is de verwachting dat deze testen binnenkort worden geleverd.
- We zullen op school nooit zelftesten afnemen, maar op verzoek zullen we ze meegeven. De precieze
procedure volgt hiervoor nog. Wilt u alvast met uw kind het gesprek aangaan of er wel/niet thuis getest
zal worden?
- De GGD acht zelftesten niet voldoende bij klachten of als test in geval van quarantaine om weer naar
school te mogen. Een GGD-test zal in dat geval noodzakelijk zijn. U ontvangt de uitslag van deze test
eerder als dat via de DigiD van het kind gaat. Het is verstandig om nu alvast een DigiD aan te vragen voor
uw kind. Dat kan via DigiD: Aanvragen | Persoonsgegevens
Snottebellenbeleid
- Kinderen blijven ook met milde klachten thuis. Bij een verkoudheid blijft het kind thuis, of hij/zij kan naar
huis worden gestuurd als deze klachten in de loop van de dag ontwikkelen. We verwachten niet dat u bij
elke ‘snif’ de kinderen op haalt. Er is wederom een nieuwe beslisboom in de maak. Deze sturen we zo
snel mogelijk.
- Er zijn een aantal uitzonderingen op dit beleid:
o Kinderen die chronisch verkouden zijn of astmatisch. Deze kinderen kunnen naar school, tenzij
er andere klachten ontwikkelen.
o Kinderen die onlangs een corona-infectie hebben doorgemaakt en weer uit quarantaine
mogen, hoeven zich 8 weken niet te testen bij milde klachten en mogen gewoon naar school.
Herinfectie binnen die termijn is volgens de GGD onmogelijk.

Cohortering
- Het is een dringend advies van de GGD om zoveel mogelijk in de eigen groepen te werken. Dit proberen
we ook in onze school te doen. Kinderen, die in andere groepen dan de eigen groep instructie krijgen
blijven de komende weken in eigen klas. Instructie zal daar plaats vinden.
- De kinderen van groep 4 en 5 hebben normaal samen gymnastiek. M.i.v. vandaag hebben zij afzonderlijk
gegymd in de gymzaal. Groep 5 heeft eerst met juf Patricia gegymd, daarna heeft juf Esther met groep 4
gegymd. De komende weken zullen de groepen gescheiden blijven gymmen.
- Voor de kinderen die naar Qui Volant gaan of naar de plusgroepen geldt dat hiervoor een zo volwaardig
mogelijk alternatief gezocht wordt op afstand. Hierover komt later meer informatie.
- Nu wij geen groepen meer mogen samen voegen zullen we mogelijk af en toe een klas naar huis moeten
sturen i.vm. afwezige leerkrachten. We snappen dat dit voor velen van u niet gemakkelijk is te regelen.
We blijven ons uiterste best doen om de klassen zoveel mogelijk naar school te laten gaan.
Externen in- en om de school
- Wij vragen de ouders niet in de school te komen, alleen als het écht nodig is i.v.m. zorggesprekken. Wilt
u uw kind(eren) zo veel mogelijk zelf naar school sturen? Uiteraard alleen als dat mogelijk is.
- Externen die bijdragen aan het onderwijsprotocol kunnen binnen het nieuwe protocol wel in de school
komen. Het gaat hier om studenten, identiteitsbegeleiders, juf Salomé (onze muziekjuffrouw), de
logopediste en andere professionals die ons ondersteunen in ons onderwijs.
- We vragen ook deze bovenstaande mensen een mondkapje in de gangen te dragen en regelmatig een
zelftest te doen.
Bijlage: - Brief CvB Aves voor de ouders
__________________________________________
VRAGENLIJST (herhaling)
Oudervragenlijst
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat ouders van
de school vinden. Daarom nemen alle scholen van ons bestuur binnenkort een Ouder-enquête af.
De enquête loopt van 2 december tot 20 december. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten.
Een uitnodiging voor deelname wordt via de mail verstuurd. Na de sluitingstermijn ontvangt de school een
rapportage. De uitkomst van de Ouder-enquête wordt besproken met team en MR. De gegevens kunnen
t.z.t. ook vergeleken worden met anderandere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Dat helpt ons om te
werken aan de juiste onderwerpen: wat gaat goed en waar kunnen wij ons verbeteren?
U ontvangt in de loop van deze week een link naar de vragenlijst. Als u deze link niet gekregen heeft, wilt u
dan uw spam-box checken?
___________________________________________
BELANGRIJKE DATUMS

De activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen doorgaan als de geldende coronaregels dat toelaten.
Mogelijk gaan ze in aangepaste vorm door.
De rode items zijn niet genoemd in de vorige nieuwsbrief.
3 december
6 december
22 december
25-26 december
27 dec. t/m 7 jan.
25 januari
26 januari
3 februari
10 februari
14 februari
15 februari
16 februari
16 februari
17 februari
17 februari
18 februari
21 – 25 febr.
1 maart
7-11 maart
8 maart
9 maart
16 maart
17 maart
21 maart
15 maart
17-18 april
22 april
25 april – 6 mei
27 april
25 mei
25 – 27 mei
26 – 27 mei
5 – 6 juni
23 – 24 juni
18 juli – 28 aug.

Sinterklaas
Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College
Kerstviering (Het is nog niet duidelijk hoe we het Kerstfeest vieren)
Kerstmis
Kerstvakantie
Open dag Emelwerda College
Nationale voorleesdagen
Open dag Zuyderzee Lyceum
Verwijsgesprekken groep 8
Inloopavond Bonifatius mavo (nieuwe leerlingen en ouders)
Inloopavond Emelwerda College
Inloopavond Zuyderzee Lyceum
Inloopavond X-tuur
Rapport mee
Inloopavond Aeres VMBO
Talentenshow
Voorjaarsvakantie
Inloopavond Vakcollege gr. 8
Deze week 10-minuten gesprekken
Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 A
Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 B
Open dag
Workshop cultuurbedrijf groep 6
Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4
Goede Vrijdag (De kinderen zijn vrij)
Pasen
Koningsspelen
Meivakantie
Koningsdag
Avesdag (De kinderen zijn vrij)
Dorpsfeest Nagele
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Kamp groep 5-6
Zomervakantie

