19 juni 2020

Thema camping, onderbouwunit
De onderbouwunit is al twee weken op
‘vakantie’ op school. Zij werken aan het
thema camping. Er kunnen reserveringen
worden gemaakt in het campingkantoor,
ijsjes gekocht in de kampwinkel, worden
gezwommen in het zwembad en we
overnachten in de tent.
Kortom we hebben het hier prima naar ons
zin!

Halen en brengen kinderen van de onderbouwunit
We hebben een aantal ouders gesproken over het halen en brengen van de
kinderen in de onderbouwunit. Het is best druk en samen hebben we gezocht naar
mogelijkheden om dit beter te laten verlopen. Beide hekken staan nu open, de
pijlen geven aan door welk hek je naar binnen mag en welk hek we gebruiken om er
uit te gaan. De ruimte is daar niet groot, helaas kunnen we daar niets aan
veranderen. Het vak voor ouders hebben we inmiddels ook groter gemaakt. We
vragen u om rekening te houden met de ander en voldoende afstand te bewaren en
de tijd op het plein zo kort mogelijk te laten zijn. Wanneer u het aan de achterzijde
van de Miereweg te druk vindt, kunt u uw kind eventueel ook via het hek aan de
voorkant van de school naar binnen laten gaan en zelfstandig laten lopen naar de
juffen op het onderbouwplein. Fietsen zijn aan de voorzijde van de school niet
toegestaan.

Unitindeling nieuwe schooljaar
In onderstaande overzicht staat de unit-indeling voor dit schooljaar. We hebben, binnen de middelen die we
hebben, een verdeling gemaakt waarbij we zo goed mogelijk kunnen afstemmen op alle kinderen. Naast de
aantallen per groep, kijken we daarbij ook naar de onderwijsbehoeften die de leerlingen hebben en de expertise
van de teamleden.
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Naast bovenstaande vaste stamgroep juffen is er in de onderbouw ook ondersteuning van juf cindy, meester Joey en
juf Edith.
Juf Rianne en juf Sanne vervangen juf Destiny tijdens haar bevallingsverlof
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Bovenbouwunit
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Naast de stamgroep juffen in de midden- en bovenbouwunit zal ook juf Edith, meester Joey en juf Cindy
ondersteuning bieden in deze units.
Ook zullen er nog stagiaires op onze school zijn vanuit Pabo Vlissingen en Scalda college. Zij ondersteunen in de
groepen en voeren opdrachten vanuit de opleiding uit.

Meester Jeroen (maandag/donderdag en afwisselend op vrijdag) en juf Anique (dinsdag/vrijdag) zijn beide een
gedeelte van de week aanwezig op school.

Aanpassing richtlijnen Corona
Er zijn weer wat aanpassingen betreffende de richtlijnen voor kinderen met verkoudheidsklachten. Hieronder
leest u deze richtlijnen:
Chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen gewoon naar school. Als de
klachten herkenbaar zijn, is het niet nodig om te testen op het coronavirus. Alleen bij het veranderen van
klachten of het ontstaan van nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de jeugdarts verbonden aan de
school in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts kijken of het raadzaam is te
testen op het coronavirus.

Neusverkoudheidsklachten kinderen onderbouw
Eerder deze week hebben wij de ouders/verzorgers van de onderbouw geïnformeerd dat volgens de nieuwe
richtlijnen kinderen tot 6 jaar ook naar school mogen komen wanneer er alleen sprake is van
neusverkoudheidsklachten zoals snottebellen.
Inmiddels blijkt dat in het geval er sprake is van een groepsindeling zoals wij die op school hanteren (groep 3
gecombineerd met groep 1 en 2) de richtlijnen voorschrijven dat kinderen tot en met 6 jaar naar school mogen
komen, wanneer alleen sprake is van neusverkoudheidsklachten.

Verkeersexamen groep 7
We zijn blij dat we vol trots kunnen melden dat de
kinderen van groep 7 allemaal hun theoretisch
verkeersexamen hebben gehaald. Gefeliciteerd
allemaal!
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