Kbs Jan Bunnik, schooljaar 2021-2022
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Coronaperikelen
We zijn blij dat de overheid vorige week heeft
besloten dat de scholen (voorlopig) open kunnen
blijven. Het is toch het fijnste om het onderwijs
op school te krijgen en te geven.
Helaas zien we wel dat er in alle klassen kinderen
zijn die niet op school kunnen komen.

Dit is omdat ze zelf niet fit zijn of ze in
thuisquarantaine moeten blijven.
Wij als team organiseren het zo dat de kinderen
die thuis moeten blijven, toch met de school
verbonden blijven door thuiswerk mee te geven
of online werk klaar te zetten. Ook is er vaak een
mogelijkheid om via een MEETlink contact met
de klas te behouden. We merken dat we door de
ervaringen uit de vorige periodes, hier allemaal
beter in geworden zijn en meer mogelijkheden
zien.
In de afgelopen periode zijn er 3 groepen geweest die vanuit huis moesten werken doordat zij in thuisquarantaine
moesten. Ook hebben we het onlangs gehad dat we een groep thuis moesten laten omdat er geen vervanging was.
Weet dat wij deze maatregelen moeten nemen omdat er geen alternatief is.
Ook wij hebben het liefst alle kinderen op school zodat wij hen goed onderwijs kunnen bieden.
We vinden het ontzettend fijn dat er zo begripvol gereageerd wordt. Dat waarderen wij enorm!

Mocht er iets zijn waarvan u denkt dat wij daar als school,
ons voordeel mee kunnen doen...
Heeft u een tip of een aanvulling? Dan horen wij dit graag.
Stuur via Schoudercom een bericht aan Jolanda de Bruijn.
Ook kunt u haar aanspreken als zij ‘s ochtends op het plein staat of
een ronde langs de school loopt.
We doen het samen!

Dit is pagina 1 van 6

Nieuwsbrief speciale editie
Maatregelen
Om de scholen open te houden, heeft de overheid maatregelen voor ons als onderwijssector gesteld.
Deze maatregelen zijn in de persconferentie benoemd en/of in het protocol voor het basisonderwijs beschreven.

In deze speciale editie van de nieuwsbrief informeren we u over wat deze maatregelen voor ons als school en voor u
als ouder/verzorger inhoudt.

Thuisblijven bij milde klachten
In tegenstelling tot vorige periodes, is nu het beleid dat ook kinderen met milde klachten niet
naar school mogen komen. Heeft u zoon/dochter klachten als; verkoudheid,
snottebellen, loopneus, hoesten, niezen etc. (zie beslisboom) houdt hem/haar dan thuis.
U kunt uw kind dan laten testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag mag hij/zij weer
naar school. Wilt u niet laten testen, dan mag uw zoon/dochter weer naar school als hij/zij
24 uur volledig klachtenvrij is.
Wanneer wij bellen om uw kind van school op te halen ivm klachten, doen wij dit om verdere verspreiding te
voorkomen. Ook wij begrijpen dat dit heel vervelend is als u moet werken of andere afspraken heeft.
Wij hopen door deze maatregel uit te voeren, te voorkomen dat een volledige klas naar huis moet voor enkele dagen.
Bij deze dan ook het verzoek om uw zoon/dochter pas weer naar school te sturen als hij/zij een negatieve GGD testuitslag heeft of 24 uur klachtenvrij is.

Ziekmelden/afmelden
Wanneer uw zoon/dochter ziek of afwezig is, kunt u dat doorgeven via de

‘afwezigheidsmelder’ in Schoudercom. Op die manier zijn de leerkrachten op de hoogte
dat deze leerling er niet is en wat de reden daarvoor is.
Wilt u overleggen over het wel/niet aanwezig zijn, dan kunt u het beste telefonisch contact
opnemen met Jolanda de Bruijn.
Bekijk vooraf wel alvast de Beslisboom die verderop in deze nieuwsbrief vermeld staat.

Leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school
Een van de andere maatregelen is dat leerlingen zo veel mogelijk zelf
naar school komen.
Wij zien dat veel kinderen al zelf naar school komen. Ook vinden we het
fijn om te zien dat wanneer een leerling gebracht wordt er maar 1
ouder/verzorger bij is en een ieder de schoolomgeving weer vlot verlaat.
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Mondkapjes
Een dringend advies dat door de overheid uitgesproken is, is dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje
dragen wanneer zij zich buiten het leslokaal begeven. In de klas, hoeft dit mondkapje niet op.

Afgelopen maandag is dit ook in de groepen 6, 7 en 8 besproken.
Wij volgen dit advies op, echter kunnen en willen wij geen kinderen
weigeren die geen mondkapje dragen.
De teamleden dragen allen, buiten de klas/kantoor, een mondkapje.

Zelftesten
Een ander dringend advies vanuit de overheid is om twee keer per
week een zelftest te doen. Het is aan u als ouder/verzorger om dit
advies al dan niet op te volgen.
De zelftesten worden vanuit de overheid op school afgeleverd voor leerlingen en teamleden.
Deze hoeft u voor uw zoon/dochter dus ook niet aan te schaffen.

Wanneer de testen op school gebracht zijn, informeren we u hier verder over.
Zoals we vanaf het begin af aan gemeld hebben; in school worden er geen testen afgenomen bij kinderen!!

Looproutes
In school hebben we weer looproutes aangebracht door middel van pijlen. Op die manier is er
duidelijk te zien welke routes we lopen. Ondertussen weet iedereen dat je aan de rechterkant
loopt.

Begeleiding van externen
In het protocol is aangegeven dat alleen externen die direct betrokken zijn bij het proces van lesgeven, in school
mogen komen. Dit heeft gemaakt dat wij onze vrijwilligers maar ook de cesartherapeute en de logopediste voorlopig
buiten de school moeten laten. De dyslexiebehandelaars, taalbegeleiders of andere ambulante begeleiders mogen
gelukkig nog wel komen.

Discussies en meningen
In deze tijden hoor je vele meningen en discussies over de
(te nemen) maatregelen. Weet dat individuele/ persoonlijke
meningen hierin ondergeschikt zijn en wij de
maatregelen vanuit de overheid, GGD en de POraad volgen.
Wij willen het liefst zo goed mogelijk onderwijs geven en
daar hebben wij ook u voor nodig. Laten we vooral
kijken naar wat er wel mogelijk is en hoe we dat kunnen
realiseren.
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Sinterklaas bezoekt de Jan Bunnik

We hebben vernomen,
dat de Sint naar de Jan Bunnik zal komen.
Hoe? Dat is een groot geheim,
maar dat hij heeft gezegd te zullen komen, is al heel erg fijn.
Helaas kunnen niet alle kinderen op school aanwezig zijn,
dat is buiten hun macht.
Daarom is er voor deze kanjers een oplossing bedacht.
We zullen die dag een link meet.google.com/uag-ybsp-eqk
met jullie delen,
zodat we er toch bij kunnen zijn met velen.
Hieronder een schema van welke groep bezoekt wanneer de Sint,
dan kan uw kind met zijn/haar klas erbij zijn, wanneer hij/zij
dat leuk vindt.
Groeten, Sint en Piet

09.00 uur - 9.25 uur

Groep 1-2 Bianca/Stella

09.30 uur - 9.55 uur

Groep 1-2 Erica

10.00 uur - 10.25 uur

Groep 3 Erna

10.45 uur - 11.15 uur

Groep 4

11.20 uur - 11.35 uur

Groep 5 Mariska Z

11.40 uur - 12.00 uur

Groep 5 Mike

12.05 uur - 12.10 uur

Groep 6 korte sessie

12.15 uur - 12.20 uur

Groep 7 korte sessie

12.25 uur - 12.30 uur

Groep 8 korte sessie

Dit is pagina 4 van 6

Nieuwsbrief speciale editie
Kerstviering
De kerstviering is normaal gesproken bij ons op school zowel overdags als ‘s avonds.
Dit jaar kunnen we de kerstviering alleen overdags vieren omdat ook onze school om 17.00u dicht moet zijn.

We gaan er ook nu weer een gezellige en fijne kerstviering van maken. De kinderen gaan deze dag van 8.15u tot
14.15u naar school in plaats van de (aan het begin van het schooljaar) aangegeven 12.15u.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over deze kerstviering.

Positieve testuitslag
Wanneer uw zoon/dochter een positieve (zelf-)testuitslag heeft, meldt u dit dan zo
spoedig mogelijk via Schoudercom aan Jolanda de Bruijn. Op die manier kan de juiste
keuze gemaakt worden ten aanzien van ons onderwijs, met de gezondheid van een
ieder als uitgangspunt.

Hulp op afstand
Wist u dat, ondanks dat er geen ouders meer in school mogen komen,
de ouders van de ouderraad zich vol overgave inzetten om de kinderen op
school toch een ontzettend leuke en gezellige decembertijd te bieden?!

Begrip en oog voor elkaar
De huidige situatie en de nieuwe maatregelen vragen veel van ons allemaal.
Het is soms lastig om steeds weer aan te passen. Ook dit zal niet de laatste
nieuwsbrief zijn waar er maatregelen is beschreven staan en we u vragen om uw
medewerking. Weet dat we dit doen om een veilige omgeving te creëren voor
leerlingen en medewerkers.
We vragen u om begrip en oog te houden voor elkaar.
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Beslisboom
De nieuwste versie van de beslisboom vindt u hier; deze versie is van 2 december 2021.
Deze beslisboom gebruiken wij om te beslissen of een leerling op school mag komen of thuis moet blijven.
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