1 december 2021

RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Liselot. We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december bezoekt Sint onze school, de schooltijden zijn
op deze feestelijke dag ongewijzigd.
De kinderen nemen deze dag hun een eigen eten en drinken mee.
Hartelijke groet van de werkgroep Sinterklaas:
Juf Marie-Louise, juf Rikie en juf Richelle en namens de OV: Cindy,
Amanda en Elise.

Kerstfeest op school
Op vrijdag 24 december vieren we Kerst op school. Dit zal, in tegenstelling tot andere jaren, onder schooltijd en op
vrijdag zijn. Op donderdag 23 december hebben de leerlingen gewoon school tot 14:00 uur (in de kalender stond
12:00 uur vermeld).
We gaan er in de eigen groepen een gezellig kerstfeest van maken. Deze feestelijke vrijdag duurt tot 12:00 uur.
Om 12:00 uur start voor iedereen de kerstvakantie. Op Parro ontvangt u nog een bericht met meer informatie over
het Kerstfeest.
Hartelijke groet van de werkgroep Kerst:
Juf Marieke, juf Christel en juf Linsy en namens de OV:
Annemieke, Tilja, Sabine, Carla, Nicole en Jolanda.

Studiedag 10 januari 2022
Maandag 10 januari 2022 (direct na de Kerstvakantie) heeft het team een studiedag van PRO8.
De leerlingen hebben deze dag vrij.
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Communicatie in Coronatijd
Helaas is het niet mogelijk om als ouders, zonder afspraak, de school te betreden. Dit is natuurlijk heel erg jammer.
Op een passende wijze in contact komen met elkaar is nu lastiger. We horen van veel ouders dat het contact met de
school gemist wordt. Ook door ons wordt het contact gemist. We vinden het contact met ouders en verzorgers erg
van belang, maar de huidige omstandigheden bemoeilijken dit.
Ook tussen de gespreksperiodes door houden we graag contact met ouders. Contact met school kan op
verschillende manieren. We hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet.
Onze voorkeur heeft altijd telefonisch contact of via een e- mail. Houd u er rekening mee dat er via e- mail niet direct
wordt gereageerd, dit kan soms 1 of 2 dagen duren, afhankelijk van de werkdagen van de leerkracht. Het contact via
de Parro- app is echt alleen bedoeld voor korte berichten die echt noodzakelijk zijn voor de leerkracht om op dat
moment te weten. Hierop komt niet altijd een reactie, ze worden uiteraard wel gelezen. Het is goed hier rekening
mee te houden.
Indien nodig proberen we een fysieke of online afspraak te organiseren.
Op deze manier proberen we recht te doen aan de veiligheidsrichtlijnen, maar ook de verbinding tussen school en
ouders te behouden.
Reden contact
Absentie melding
(bijvoorbeeld ziekmelden)
Contact met de leerkracht

Wijze van contact
•
•

Via Parro: melden bij de eigen leerkracht
Telefonisch vanaf 08:00 uur: 0316-531453

•
•

Telefonisch na 14.45 uur: 0316-531453
E- mail van de leerkracht
U mag een reactie verwachten binnen 1 à 2 dagen afhankelijk van de
werkdagen.
Korte urgente berichten
• E- mail van de leerkracht
welke noodzakelijk zijn
• Via Parro
voor de leerkracht
Deze functie is actief op werkdagen en werktijden van de leerkracht. Ze
worden gelezen, maar er zal niet altijd (direct) een reactie komen.
Weet u het e-mail adres van de leerkracht niet? U kunt altijd een bericht sturen naar info@het-rondeel.nl
Wij zorgen er dan voor dat het bericht bij de juiste leerkracht komt.

Zelftesten in het onderwijs voor de leerlingen in de groepen 6-7-8
Naar aanleiding van onze berichtgeving op 27 november krijgen we vragen over de zelftesten bij de kinderen vanaf
groep 6. De school zal zelftesten voor de leerlingen via het ministerie van onderwijs ontvangen. We krijgen hierover
nog bericht. U hoeft dus niet zelf voor de testen te zorgen.
Belangrijk om te weten bij het advies over de afname van zelftesten:
o Het gebruik van zelftesten is vrijwillig.
o Wij vragen niet of bij uw kind een zelftest is afgenomen.
Met uitzondering van kinderen die met de groep 10 dagen in quarantaine gaan. Kinderen kunnen namelijk
op de vijfde dag een PCR test afspreken en mogen met een negatieve testuitslag van de GGD weer naar
school. Dan is de uitslag voor ons wel van belang.
o De zelftest is een aanvulling op de bestaande maatregelen.
o Heeft een kind klachten die kunnen duiden op een Coronabesmetting maak dan een testafspraak bij de GGD;
een negatieve zelftest is dan onvoldoende.
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Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontroles mogen in deze periode niet op school worden uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed
de haren van uw kind(eren) te controleren. Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, geef dit aan de leerkracht van
uw kind door. Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
en de flyer van de GGD in deze nieuwsbrief.

Agenda
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Ingekomen post
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