02 november 2020

RONDEEL-INFO
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.
Om toch contact te houden met elkaar zijn er verschillende mogelijkheden. Afgelopen weken zijn bijvoorbeeld de
oudergesprekken digitaal gevoerd.
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 ziek melden)
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 a 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.
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Corona besmettingen
De afgelopen week hebben we vernomen dat meerdere ouders van onze school positief getest zijn op het COVID-19
virus. Bij deze ouders is het hele gezin in thuisquarantaine gegaan.
Er komen steeds meer signalen naar buiten dat de overheid deze week afwacht om te zien wat er in Nederland
gebeurt m.b.t. het aantal besmettingen. De actuele cijfers in Montferland zijn zorgelijk. We hopen dat we les kunnen
blijven geven op school en dat een lockdown van scholen niet nodig zal zijn. U kunt ons hierbij blijven helpen door
samen met ons de RIVM-richtlijnen te volgen en de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.
Wij willen u vragen, als u in afwachting bent van een Coronatest, uw kind ook thuis te houden. Dit om eventuele
overdracht en verspreiding van het virus te voorkomen.
Constatering van Corona en dan?:
- Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
- Als een huisgenoot van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10
dagen in thuisquarantaine.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl
Wanneer wel of niet naar school
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school of opvang, behalve:
- als het kind ook andere klachten heeft die passen bij Corona;
- als het kind een huisgenoot is van iemand met Corona;
- als een huisgenoot van het kind last heeft van koorts of benauwdheid.
Dan blijft de leerling thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Zie vooral ook bijgevoegde beslisboom: www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

-RONDEEL-INFO november 2020-

-RONDEEL-INFO november 2020-

Bag2School: kledingactie op 10 november 2020
Sinds enkele jaren coördineert de oudervereniging de kledingactie van Bag2School. Twee keer per schooljaar wordt
oude kleding ingezameld. Dit keer worden de zakken op dinsdag 10 november opgehaald. De kleding wordt direct
gewogen en de oudervereniging krijgt € 0,30 per opgehaalde kilo. Het geld komt direct ten goede aan de leerlingen
van Het Rondeel. De gesloten zakken mogen op school worden ingeleverd. U mag de zakken bij de schuur onder
schooltijd (8:30 – 14:00 uur) naast de fietsenstalling zetten. Wat mag er WEL in de zakken: schone kleding (zowel
baby,- kinder,- als volwassen), schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen,
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen. Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of
beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden,
snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
U helpt toch ook mee inzamelen?
Alvast bedankt! Een hartelijke groet van de leden van oudervereniging Basisschool Het Rondeel.
Hoofdluiscontrole
Deze controles 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, zou u dit aan de leerkracht van uw
kind door willen geven?
Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de
GGD in deze nieuwsbrief.
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden!
De oudervereniging (OV) zoekt enthousiaste ouders die graag willen helpen bij de diverse taken die de OV
verricht. De OV is bij de organisatie van diverse activiteiten (bijvoorbeeld het organiseren van feesten, sportdag,
schoolreis) betrokken die bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in
goede samenwerking met de leerkrachten. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de
ouders, die worden ingedeeld in commissies. Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats.
Bent u die enthousiaste ouder die wil deelnemen aan de OV dan kunt u zich aanmelden via info@hetrondeel.nl
Een hartelijke groet van de leden van de oudervereniging van het Rondeel.

Rapporten
Wilt u het rapport van uw kind weer mee naar school geven? Alvast bedankt.
Activiteiten
De werkgroepen “Sinterklaas” en “Kerst” zijn volop bezig om activiteiten te bedenken die op een goede en
verantwoorden manier kunnen plaatsvinden.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
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Tikkie, jij bent ‘m !
Wat zijn we blij! Ook de kinderen in Gambia (Afrika) mogen weer naar school. Door de corona-epidemie waren de
scholen 7 maanden gesloten.
Maar lang niet alle kinderen gaan ook weer naar school in Gambia, bijvoorbeeld omdat hun ouders niet genoeg geld
hebben. En dat is niet leuk! Want op school leer je, groei je en maak je veel plezier.
Laten we samen Lamin uit Gambia helpen, zodat hij een heel jaar naar school kan. Lamin is doof en wil heel graag
leren lezen en schrijven.
Voor € 1,20 kan Lamin één hele dag naar school. En krijgt hij schoolspullen, een schooluniform en een warme
maaltijd.
Je vader of moeder kunnen door een “tikkie” van € 1,20 samen met jou Lamin één schooldag cadeau doen. Meer
mag natuurlijk ook, want ook de dove klasgenootjes van Lamin willen graag naar school. Als we samen € 190,00
verzamelen, dan kan Lamin een heel jaar naar school.
Via de link voor het tikkie maakt je vader of moeder makkelijk € 1,20 over aan Stichting Buganala:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NDFT7J5BovIZmPpAD0LkLhncHAW3xvrA (deze link is
geldig tot 25 november 2020)
Alvast heel erg bedankt!
Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala.
Deze actie is op alle scholen van PRO8. Op de website van de Stichting Buganala (www.buganala.nu) kun je meer
lezen over onze scholen in Gambia.
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Agenda
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Ingekomen post
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