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Notter, 9 juni 2020.
Geachte ouders,
Gisteren zijn we weer volledig begonnen. De leerlingen gaan ’s morgens direct naar binnen naar
hun lokaal. De pauzes houden we wel in 2 shiften. De groepen 3/4 en 7/8 gaan om 10.00 uur
naar buiten en 1/2 en 5/6 om 10.30 uur. Ook in de middagpauze houden we deze verdeling aan.
Verder gaan de leerlingen dezelfde dagen naar school als voor de coronatijd. Omdat we tussen
de middag overblijven, eindigt de schooltijd om 15.00 uur. Van een aantal ouders kregen wij een
telefoontje over de gezondheid van hun kind. Bij hoesten, koorts, verkoudheid of andere
symptomen, moeten de kinderen thuis blijven. Wanneer het na enkele dagen niet over is, dan de
huisarts raadplegen. Voorzichtigheid is geboden in deze situaties.
Hygiëne.
Wij vinden het belangrijk om de hygiëneregels te blijven handhaven. De leerlingen moeten de
handen goed wassen. Zij hebben per groep een eigen toilet. De leerkrachten ontsmetten aan het
eind van de dag de tafeltjes en de Chromebooks. Onze vrijwilligster, mevr. Olthof maakt alle
deuren en deurklinken schoon.
We merken, nu we een dag met de volle groepen draaien dat de anderhalve meter afstand niet te
handhaven is. Wel houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar. Zowel in de klas als op het
plein.
Lied van de week.
Wij gaan in deze periode tot aan de zomervakantie geen nieuwe liederen aanleren of liederen
meer zingen. Uit onderzoek blijkt dat zingen een grote verspreider is van het virus. Ook hier
geldt dat voorkomen beter is dan genezen.
Welkom.
In de coronatijd zijn er 2 leerlingen gestart bij de kleuters. Lucas Beens en Thijs Wessels. Thijs
is het broertje van Daan uit groep 2. We hopen, ondanks de geldende maatregelen, dat Lucas en
Thijs een goede start mogen maken en dat zij een leuke en leerzame schooltijd mogen beleven.
Citotoetsen.
Komende weken gaan we de Citotoetsen afnemen en ook de leestoets AVI. We willen dan zien
hoe de individuele leerling er voor staat en wat zijn/haar ontwikkeling is geweest in de afgelopen
tijd. In het rapport komt t.z.t. nog een extra uitleg over hoe wij hiermee omgaan.
VVN.
Op 16 juni heeft groep 7/8 een digitale toets van Veilig Verkeer Nederland. Op school wordt nog
gewerkt met 2 oefentoetsen. Dinsdag 16 juni maken zij het examen op hun Chromebook.
VO.
Op 15, 18 en 24 juni gaan leerlingen van groep 8 naar hun school voor voortgezet onderwijs. Zij
maken dan kennis met de school en mentor. Wanneer het goed is, hebben de betreffende
leerlingen een schrijven van hun school daar over ontvangen.
Laatste weken.
We zijn nog aan het nadenken wat we de laatste dagen van het schooljaar met groep 8 gaan doen
en hoe we groep 7 hierbij kunnen betrekken. We zoeken nog naar een leuke afsluitende
dag/activiteit. Wellicht hebben we daar nog enkele ouders bij nodig voor de catering. U hoort
nog.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

