Nieuwsbrief oktober 2020
Corona up-date
We willen graag dat ouders die zelf in afwachting zijn van een Corona-testuitslag hun kinderen
thuishouden om met hen de uitslag van een mogelijke positieve test te bespreken. We hebben
gemerkt dat het voor de kinderen best wel schrikken is als zij halverwege de dag uit de klas moeten
worden gehaald, ook soms nog voor langere tijd. Ook ervaren we dat dit spanningen en vragen
oplevert bij de andere kinderen van de klas.
Ouders kunnen dit ’s ochtends via een mailtje aan de leerkracht doorgeven en eventueel afspraken
maken over thuiswerk en/of -opdrachten. Mocht de uitslag onverhoopt positief zijn, kunt u de
leerkracht informeren die vervolgens de directie op de hoogte zal stellen.
Ouders die onverwachts hun kinderen moeten ophalen als gevolg van bron- en contactonderzoek bij
derden, kunnen dit het beste telefonisch aankondigen.
Sint-Maarten
Helaas is het af te raden om in deze periode met het grote aantal Corona besmettingen voor het
vieren van Sint-Maarten langs de deuren te gaan. De scholen in de buurt roepen ook de ouders op
daarvan af te zien. We maken met de kinderen dan ook geen lampionnen. In plaats daarvan maken
de kinderen in de groepen van de onderbouw tafellichtjes. Daar hebben we (helaas!) ook geen
ouderhulp bij nodig.
Meester Lars genomineerd
Meester Lars van groep 5A is door de ouders van zijn vorige groep eind vorig schooljaar genomineerd
voor de nationale verkiezing van ‘de Leerkracht van het Jaar’. We zijn daar met z’n allen heel trots op
en wensen hem heel veel succes met zijn inspanningen om de titel ook daadwerkelijk binnen te
halen.
Pilot ‘onderbouw zelfstandig naar binnen’ geslaagd
De kinderen van de onderbouw lopen zelfstandig naar binnen. Het was even wennen voor de
kleinsten, maar wat kunnen ze het goed. Het is maar weer een voorbeeld van hoeveel kinderen zelf
aankunnen als ze dat even veilig mogen oefenen. De doorstroming is nu veel beter, zowel op het
plein als in het verkeer, en we hebben besloten dat we dit voorlopig zo houden. Bij het ophalen is de
druk wat minder groot, omdat veel kinderen naar de naschoolse opvang gaan. Als de wachtende
ouders of verzorgers zelf goed opletten, is afstand houden bij het ophalen goed mogelijk.
Geen rijdend materieel meenemen in de school.
We willen graag dat kinderen lopend of op de fiets naar school komen, want het is belangrijk dat
kinderen leren om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Fietsen kunnen gestald worden in
de fietsenstalling.
Daarnaast zien we een toename in het gebruik van stepjes en ander rijdend speelgoed, maar dat
wordt veelal binnen gestald. Helaas moeten we dat nu gaan verbieden, omdat het gevaarlijke
situaties oplevert bij de ingangen en garderobes. De kinderen mogen het natuurlijk wel buiten stallen
in de fietsenstallingen.

Gymles en hygiëne
Groep 1/2 gymt tweemaal in de week in de kleutergymzaal. De kinderen gymmen in hun gewone
kleding maar hebben wel gymschoenen nodig. Van belang is dat deze de goede maat hebben en zool
met voldoende grip.
Groep 3 t/m 8 heeft tweemaal in de week gymles in de gymzaal en duren ongeveer 45 minuten.
Gymkleding wordt steeds op de gymdagen mee naar school genomen en dezelfde dag weer mee
naar huis. Als de kinderen hun gymkleding vergeten, kunnen ze niet meedoen met de gymles.
Tijdens de lessen wordt de voorgeschreven kleding gedragen:
•
•
•
•

Zaalschoenen zijn verplicht, bij voorkeur schoenen met grip
Een broekje en t-shirt of een gympakje
Lang haar moet voor aanvang van de gymles worden vastgemaakt in een staart
Sieraden en horloges worden afgedaan.

Het is in deze tijd om hygiënische redenen niet wenselijk als kinderen kleding bij elkaar gaan lenen.
We willen u daarom vragen er goed op te letten dat uw kind op gymdagen zijn of haar gymkleding
mee heeft.
Als uw kind niet mee kan doen aan de gymles vragen wij u om wel de gymtas mee te geven zodat er
gekeken kan worden naar wat er wel mogelijk is. Het bewegingsonderwijs maakt een belangrijk deel
uit van ons onderwijscurriculum. Vaak kan uw kind met delen van een les meedoen zonder dat de
blessure dit belemmert.

Toelating kleuters leerjaar 21-22
Wij, maar ook de scholen in onze omgeving, hebben wat minder inschrijvingen voor het komende
schooljaar dan we gewend zijn. We hebben er tot op heden geen verklaring voor kunnen vinden. Het
aantal aanmeldingen voor het jaar daarna is weer normaal. Mocht u horen dat er iemand nog een
school zoekt voor een vierjarige in het leerjaar 21-22, dan graag deze ouder doorsturen naar de
directie. Directie.rvs@ogamstelland.nl Bij voorbaat dank.

Tevredenheidspeilingen
In november en december zullen we tevredenheidspeilingen laten afnemen onder leerlingen en
ouders. De peiling onder de leerlingen zal op school plaatsvinden voor kinderen van groep 6 t/m 8.
De ouderpeiling zal middels een digitale uitnodiging via de mail verstuurd worden. Beide peilingen
maken deel uit van de eigen kwaliteitsanalyse van de school en anderzijds wordt hiermee de sociale
veiligheid op scholen gemonitord, zoals dat wettelijk is bepaald.

Afscheid ‘Tuinmannen’

Deze week hebben we afscheid genomen van onze drie vrijwilligers van de daktuinen. De afgelopen 5
jaar hebben Peter, Frans en Bea de kinderen in groep 5 en 6 veel geleerd over gewassen, bloemen,
groenten, fruit, seizoenen, beestjes, regen, zon en nog veel meer, door met de kinderen een eigen
tuintje bij te houden. Kinderen leren het meest over de natuur door ze ook echt verantwoordelijk te
maken voor een stukje natuur, aldus onze ‘tuinmannen’. Een belangrijk onderdeel van onze visie op
natuuronderwijs en duurzaamheid konden we dankzij hun inzet realiseren.
Regenbuien, stormen en hittegolven hebben hen nooit weerhouden om met de kinderen het dak op
te gaan. Tijdens zomervakanties verzorgden ze de gewassen van de kinderen, waarna de kinderen
het weer overnamen. Tussendoor regelden ze bemesting en materialen en overlegden ze regelmatig
met de leerkrachten. Kortom, wat waren we blij met deze vrijwilligers en wat zullen we ze missen!
Voor het komende voorjaar zoeken we nieuwe vrijwilligers die met de kinderen in groep 5 willen
gaan tuinieren op onze prachtige daktuinen. Mocht u zelf belangstelling hebben of iemand kennen,
kunt u ons een mailtje sturen. directie.rvs@ogamstelland.nl

