Beek, 14 september 2020

Beste ouders van basisschool Het Rondeel,
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die we al
hebben moeten treffen en hebben opgevolgd rondom het virus Covid-19.
Nu het schooljaar weer volop draait, vinden we het belangrijk om in iedere situatie na te blijven
denken wat verstandig is, wat nodig is en welke aanpassingen we zouden kunnen/moeten doen. We
willen we u daar graag over informeren.
Wij zijn en blijven met het team op zoek naar oplossingen en te kijken naar dat wat wél kan.
Binnenkort ontvangt u een mail van de leerkracht(en) over de algemene informatiebijeenkomst. U
zult begrijpen dat we geen avond op school op donderdag 17 september organiseren, maar we gaan
u op een andere ludieke wijze informeren over de groep.
Wij houden ons aan de gestelde richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat ook medewerkers in de
situatie kunnen komen dat ze thuis moeten blijven en zich wellicht moeten laten testen. Indien
mogelijk gaat deze medewerker thuis met andere werkzaamheden voor school aan de slag.
Hierdoor kan het gebeuren dat er meerdere medewerkers niet op school aanwezig mogen zijn. Tot
op heden hebben we geen groepen naar huis hoeven sturen. Dit kunnen we echter niet garanderen
voor de komende periode. Het kan zijn dat u een bericht krijgt dat een groep een dag thuis moet
blijven. U mag ervan uitgaan dat het naar huis sturen van een groep niet de eerste oplossing is.
Alle scenario’s worden besproken, bekeken en waar mogelijk uitgevoerd. Als uiteindelijk het besluit
wordt genomen om een groep thuis te laten, dan wordt dit z.s.m. met u gecommuniceerd.
We begrijpen dat u als ouders, thuis en op uw werk, voor dilemma’s kunt komen te staan.
We hopen op uw begrip en medewerking.
Oudergesprekken:
Bij de te nemen maatregelen hoort ook dat we nog steeds geen oudergesprekken op school plannen.
Dit is geen gemakkelijke boodschap om te communiceren.
Ook wij willen het liefst dat we ouders in school kunnen begroeten, maar helaas is dat niet de
werkelijkheid.
We voeren oudergesprekken online of telefonisch. De oudergesprekken zijn in week 42 en 44
gepland. Mocht u informatie met ons willen delen dat niet kan wachten tot deze gesprekken, aarzel
dan niet om na schooltijd contact met ons op te nemen.

Thuiswerk bij afwezigheid:
De eerste week dat uw kind afwezig is door ziekte (griep, hoesten, neusverkouden, koorts of
verhoging (hoger dan 38 graden), benauwdheid) zal de leerkracht geen thuiswerk opgeven. Wel kan
er door kinderen in de groepen 4 t/m 8 thuis aan de volgende leergebieden worden gewerkt:
•

Rekenen
www.insula.info
Verder werken aan de openstaande opdrachten waar instructie over is gegeven.

•

Taal/Spelling
portal.zuluconnect.net
Het blok dat centraal staat, is open gesteld en hierin kan worden gewerkt aan de opdrachten.

•

Nieuwsbegrip
www.nieuwsbegrip.nl
Woordenschat- en Andere tekstsoortoefening van de betreffende week kunnen worden
gemaakt. Evt. kunnen er ook nog opdrachten gemaakt worden uit het ‘archief’.

Mocht uw kind langer dan een week afwezig zijn, dan neemt de leerkracht contact met u op om
verdere mogelijkheden voor thuisonderwijs te bespreken.
Bezoek aan de bibliotheek:
Ieder schooljaar lenen we boeken bij de bibliotheek in Didam om te lezen in de klas. Ouders die zich
hiervoor opgeven, rijden alleen met hun eigen kind naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken
voor de klas.
Techniek:
Het is voor ons niet mogelijk om naar het technieklokaal te gaan zonder ouders die met ons
meerijden. We willen deze lessen graag weer inzetten, maar met enige aanpassingen.
Het advies vanuit het RIVM is dat personen van 13 jaar en ouder van verschillende huishoudens een
mondkapje dragen in één vervoersmiddel. Voor onze leerlingen betekent dit dat ze geen mondkapje
hoeven te dragen. De ouder of leerkracht die rijdt, moet dit wel.
We wensen iedereen een goede gezondheid.
Een hartelijke groet namens het team van basisschool Het Rondeel.

