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Oudervereniging zoekt nieuwe leden

Agenda
8 feb.
15 feb.
22 feb.
23 feb.
25 feb.

Wellicht heropening school
Start voorjaarsvakantie
Rapport 1
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Toekomst thuisonderwijs
Uiteraard zijn wij net als jullie érg benieuwd naar de
persconferentie van aanstaande dinsdag 2 februari.
Mogen de basisscholen hun deuren vanaf maandag
8 februari weer openen of wordt de sluiting nog
voor bepaalde tijd verlengd?
Om fysiek onderwijs op termijn op een veilige
manier mogelijk te maken, zijn de richtlijnen voor
het bron- en contactonderzoek bij kinderen
aangescherpt.
➢ Vanaf heden worden alle kinderen (ongeacht
leeftijd) beschouwd als nauw contact wanneer
zij > 15 minuten aaneengesloten binnen de 1,5
meter contact hebben gehad met een positief
getest persoon (kind of medewerker).
➢ Alle nauwe contacten moeten in quarantaine en
er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor
kinderopvang, school en sport. Dit betekent dat
ook nauwe contacten jonger dan 13 jaar 10
dagen vanaf het laatste contact met de
besmettelijke persoon in quarantaine moeten.
Zij mogen tijdens de quarantaineperiode niet
naar school, óók niet wanneer zij (nog) geen
klachten hebben.
Voorlopig blijft gelden dat kinderen < 13 jaar geen
afstand hoeven te houden van andere kinderen en
volwassenen, aangezien dit niet wenselijk en
praktisch niet goed uitvoerbaar is. Volgens de
nieuwe richtlijn kan het dus betekenen dat bij één
besmetting in een klas, er al snel een grote groep
kinderen in quarantaine moet en niet naar school
mag.
Het is belangrijk voor de organisatie binnen de
school, maar ook voor de organisatie thuis hier
alvast rekening te houden.
Komende week wordt onze huidige vorm van het
thuisonderwijs nog gecontinueerd.

Aan het einde van dit
schooljaar nemen 3 leden
van de Oudervereniging
afscheid. We zijn daarom
op zoek naar nieuwe,
enthousiaste leden die
graag een bijdrage willen
leveren aan de
schoolactiviteiten van hun kind.
We zijn betrokken bij activiteiten zoals het
Schakelspektakel, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en
Bag2School. We vergaderen ongeveer 1x in de
maand.
Heb jij interesse? Meld je dan aan door in
SchouderCom een mail te sturen naar de
ouderraad-mailbox of laat het aan een van onze
leden weten (meer informatie over de OV is ook te
vinden op de website van de Schakel).
We verwelkomen je graag als nieuw lid!

Extra drinken mee naar de noodopvang
Wilt u als uw kind naar de noodopvang gaat en ook
op school zijn/haar lunch eet eraan denken om
extra drinken mee te geven. Veel kinderen hebben
hun beker met de pauze van 10:00 al leeg en
hebben dan geen extra drinken bij zich voor bij de
lunch. Alvast bedankt!

Rapport(gesprekken)
Zoals vorige week in het
Schakeltje te lezen was krijgen
de kinderen op maandag 22
februari 2021 hun 1ste rapport
van dit schooljaar mee naar
huis.
Mocht er op die dag geen fysiek onderwijs mogelijk
zijn, zal binnen SchouderCom het rapport digitaal te
vinden zijn.
Op dinsdag 23 februari en donderdag 25 februari
vinden de rapportgesprekken n.a.v. het 1ste rapport
plaats. De kinderen van groep 8 krijgen tijdens dit
gesprek ook hun schooladvies te horen.
Alle oudergesprekken zullen digitaal plaatsvinden.
Komende week ontvangt u via SchouderCom
hiervoor de vraag om uw voorkeur (dag/tijd) op te
geven.
Wij willen u vragen deze voorkeur vanwege onze
planning zo ruim mogelijk op te geven.
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