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Notter, 8 september 2020.
Geachte ouders,
Nu de herfst nadert en de temperaturen dalen, is het risico op een verkoudheid groter aan het
worden. Zoals in een vorige mail is vermeld, mag een leerling met een simpele verkoudheid naar
school. Wanneer daarnaast ook nog gehoest en of geniest wordt en er sprake is van koorts, dan
moet de leerling thuisblijven. Voor leerkrachten geldt hetzelfde. De kans dat we straks met een
tekort aan onderwijzend personeel komen te zitten is aanwezig. Als eerste zullen de groepen
minder gesplitst worden. Wanneer er nog meer mensen uitvallen, kan het voorkomen dat een klas
thuis moet blijven en krijgt de groep thuiswerk via de mail aangeboden. U wordt hierover de
voorgaande dag geïnformeerd.
Lied van de week
Groep 3/4: Ik ben…
Groep 5/6: Ik ben…
Groep 7/8: Are you
Zending: € 34,90
GGD.
Het gezondheidsonderzoek dat de GGD uitvoert op school komt te vervallen.
Groep 2: Ouders van leerlingen uit groep 2 krijgen een uitnodiging om met hun kind naar een
locatie te komen waar een doktersassistente en een jeugdarts aanwezig zijn. In ons geval is dit in
Wierden
Groep 7: Onderzoek leerlingen groep 7 komt voorlopig te vervallen.
De vaccinaties voor de 9 jarigen gaan gewoon door.
Wilt u, wanneer u een uitnodiging van de GGD ontvangt en het is onder schooltijd, de leerkracht
ervan op de hoogte stellen.
Studiemiddag.
Op dinsdag 27 oktober wordt er een studiemiddag georganiseerd. De kinderen zijn die middag
vrij. Het team krijgt dan van de schoolcoaches informatie over groepsvorming en verschil in
gedrag tussen jongens en meisjes. Doel is: Hoe kunnen we conflicten tijdig opsporen en in goede
banen leiden.
Voorafgaand krijgt groep 8 op 1 oktober van een gastdocent, Nadyne Ruiter van Bureau HALT,
les over hoe een groep invloed heeft op het gedrag van een individuele leerling. De les duurt een
uur.
Kijkochtenden.
Zoals u begrijpt gaan de kijkochtenden op school niet door. Wij beraden ons nog op een alternatief.
Hoe kunnen we u een kijkje in de klassen geven, zonder dat u aanwezig bent en hoe organiseren
wij dit. Waarschijnlijk online meekijken! We onderzoeken de voorwaarden daarvan en wat de wet
op de privacy daarvan vindt. U hoort hier nog meer over.
Thuis.
Meester Rosman is met verkoudheidsverschijnselen thuis. We hopen dat hij zo spoedig mogelijk
terugkomt.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

