15 december 2020 - nummer 5

Agenda
Maandag 18 januari

Start thema: Milieu
Start blok 4 DVS: We hebben hart voor elkaar
OV-vergadering: 20.00 uur
Voorleesontbijt groepen 1 t/m 3
Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Kinderraad
Het volgende Pitje

Dinsdag 19 januari
Woensdag 20 januari
Maandagmiddag 25 januari
Vrijdag 29 januari

Jarigen
Van 18 december t/m 29 januari
19 december
23 december
24 december
25 december
26 december
28 december
28 december
29 december
31 december
2 januari
3 januari
3 januari
3 januari
4 januari
9 januari
10 januari

Sam (groep 6/7b)
Davy (groep 6/71b)
Luc (groep 2/3b)
Edgar (groep 2/3b)
Sanischa (groep 7/8)
Ollie (groep 4/5b)
Thomas (groep 4/5b)
Jailey (groep 4/5b)
Sanne (groep 7/8)
Tarik (groep 4/5b)
Romy (groep 2/3a)
Max (groep 4/5a)
Lexi (groep 6/7b)
Vinny (groep 6/7b)
Sharnjit (groep 2/3a)
Logan (groep 0/1a)

14 januari
14 januari
16 januari
18 januari
21 januari
21januari
23 januari
24 januari
24 januari
27januari
27 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari

Daliya (groep 2/3a)
Malou (groep 2/3b)
Jens (groep 7/8)
Floor (groep 6/7a)
Femke (groep 4/5a)
Marlieke (groep 6/7a)
Nolan (groep 2/3b)
Luc (groep 6/7a)
Milana (groep 6/7b)
Gijs (groep 4/5a)
Adam (groep 4/5b)
Bente (groep 6/7a)
Indy (groep 6/7a)
Amy (groep 6/7b)
Dean (groep 0/1b)
Mirthe (groep 2/3a)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
De volgende kinderen zijn in de afgelopen weken bij ons op school gestart:
Groep 0/1a: Nikola
Groep 0/1b: Elin, Wess en Ivy
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Kerst
Helaas kon de kerstviering niet doorgaan, maar toch willen we
alle hulpouders bedanken voor hun inzet en het mooi
versieren van de school.

Het was me het jaartje wel….
We zullen later nog vaak aan het jaar 2020 terugdenken omdat
het voor iedereen een jaar met beperkingen was.
Hopelijk kunnen we over een jaar zeggen: ‘Weet je nog…?
Gelukkig was 2021 een jaar waar we elkaar weer hebben
kunnen ontmoeten, omhelzen en dat kinderen weer gewoon
naar school mochten!’
We wisten dat er drastische maatregelen aan zaten te komen,
maar dat we zo snel weer moesten gaan schakelen was niet
waar we op hadden gerekend. We willen u succes wensen om
deze ingewikkelde puzzel weer voor elkaar te krijgen. Net als
in de vorige periode gaan we dit samen aan. Samen staan we
sterk.
Geniet allemaal van de feestdagen en zorg voor een veilige
jaarwisseling en een mooie en gezonde start van 2021!

Thuisonderwijs tot 18 januari
Zoals gisteren bekend werd gemaakt door premier Rutte, zijn de scholen vanaf morgen gesloten tot in ieder geval
18 januari. Uiteraard hopen wij dat het hierbij blijft en we uw kind weer snel op school kunnen verwelkomen.
De komende dagen zullen wij gebruiken voor voorbereidingen, om zo na de kerstvakantie meteen goed te kunnen
starten met het afstandsonderwijs. Dat betekent dat u door de leerkracht van de groep nog voor de vakantie
wordt geïnformeerd over hoe dit eruit zal zien. In de periode tot aan de kerstvakantie krijgen de kinderen geen
verplichte werkjes vanuit school. Wel is het goed om uw kind te laten lezen of voor te lezen.
We zijn uiteraard blij dat we al ervaring hebben opgedaan voor de zomervakantie. Ook nu zullen we weer via
Teams gaan werken, net als in het voorjaar. Alle informatie hiervoor ontvangt u deze week van de leerkracht.
Uw kind uit groep 3 t/m 8 heeft vandaag al werkboekjes mee naar huis gekregen, na de vakantie wordt daarin
gewerkt.

Uitleen laptops/andere devices
Wanneer u thuis geen device heeft om uw kind online onderwijs te laten volgen, is het mogelijk om een apparaat
van school te lenen. De laptops en chromebooks moeten eerst klaargemaakt worden. Op donderdag kunt u er
eentje op komen halen, u krijgt dan een bruikleenovereenkomst die getekend moet worden.
Voor een chromebook heeft u een USB-C oplader nodig. Heeft u deze niet, dan kunt u een laptop lenen.
Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar ellen.vandenwildenberg@eenbes.nl

Noodopvang
•

Ook nu is er noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare
posities. Deze noodopvang wordt geboden onder schooltijd van 8.30-14.30 of 8.30-12.30 uur op
woensdag en vrijdag. Noodopvang op school is niet mogelijk tijdens de vakantie.

•

De lijst met cruciale beroepen heeft u vanmorgen in een eerdere mail ontvangen.

•

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek vanuit de overheid en vanuit ons
om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen

•

Tijdens de opvang verzorgen wij géén onderwijs

•

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de noodopvang kunt u contact opnemen via de mail met
wilma.vos@eenbes.nl en bregje.okkerse@eenbes.nl.

•

Uiteraard geldt wederom voor de noodopvang: bekijk eerst zelf goed of u zelf de opvang kunt regelen, of
bijvoorbeeld onderling met andere ouders elkaars kinderen op kunt vangen. Zo blijven onze leerkrachten
beschikbaar om thuisonderwijs te kunnen verzorgen.

Ziekmelden en verlof aanvragen
Als uw kind ziek is, moet u dit direct op de eerste dag van afwezigheid de school laten weten. U kunt tussen 8.00
- 8.30 uur de school bellen op 040 2862964 of dit melden via de schoolapp. Wanneer uw kind een besmettelijke
kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven. Ook wanneer uw kind koorts i.c.m.
coronaklachten heeft horen wij dit graag.
We merken dat het aanvragen van verlof niet altijd via de correcte weg gebeurt.
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden via een aanvraagformulier bij de directie van de school of via de
schoolapp. Ook kunt u een exemplaar op de website vinden onder het kopje – voor ouder – documentatie –
formulieren – verlof aanvragen. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden
vermeld.

Pauzehap en traktaties
We willen u vragen om uw kind zoveel mogelijk gezond eten en drinken mee
naar school te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fruit, groente, brood,
ontbijtkoek, rijstwafel, evergreen of sultana. Ook heeft gezond drinken in een
beker onze voorkeur. Bijvoorbeeld water, melk of aanmaaklimonade. En dus
geen sportdrank, frisdrank enzovoorts. Bij traktaties heeft een kleine, gezonde
traktatie onze voorkeur.

Watertappunt
Vrijdag wordt het watertappunt op het schoolplein geïnstalleerd. Als de school weer open is gaan Wilma en Bregje
de klassen rond met mooie waterflessen. Wie er eentje wil, krijgt van school een fles. Het is wel de bedoeling dat
deze fles dan ook op school gebruikt wordt om water te tappen en water te drinken.

Corona
Tot voor kort werden kinderen in de basisschoolleeftijd niet getest, nu is het advies aangepast:
Kinderen tot en met groep 2 basisschool
Kleine kinderen (0 t/m 4 jaar) en kinderen die in groep 1 of 2 zitten (tot en met 6 jaar) hoeven niet getest te
worden als ze klachten hebben die passen bij corona.
Is het kind erg ziek? Ook kinderen die nauw contact hadden met iemand met corona kunnen getest worden. De
GGD bespreekt dit met u als onderdeel van het bron- en contactonderzoek. U hoort van de GGD hoe u de afspraak
maakt. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is.
Kinderen in groep 3 tot en met 8 basisschool
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar, die in groep 3 tot en met 8 zitten, hoeven niet getest te worden bij verkoudheid.
Het advies is om kinderen wel te laten testen bij:

• koorts en/of benauwdheid;
• klachten na contact met iemand met corona.
U maakt als ouder of verzorger een afspraak via 0800-1202. Tot de uitslag bekend is, blijven de kinderen thuis.
Is het kind erg ziek? Neem dan altijd contact op met de huisarts.
In de bijlage vindt u ook een praktische beslisboom, zodat u de afweging kunt maken of uw kind naar school mag
of thuis moet blijven. We zullen ervoor zorgen dat de meest recente beslisboom in de School App staat, onder
het kopje Nieuws.
Wanneer u als gezin in quarantaine moet is het advies van de GGD leidend, aangezien dat afgestemd is op uw
persoonlijke situatie.

Enquête thuisonderwijs
Een tijdje terug heeft u een link ontvangen naar een enquête over het thuisonderwijs in de afgelopen
coronaperiode. 86 ouders hebben deze enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank! De uitkomsten zijn
gedeeld in het team en zullen we bespreken in de MR. We zijn blij met de feedback die we gekregen hebben, dat
kunnen we nu gebruiken in deze nieuwe periode van thuisonderwijs.

Aanmelding nieuwe broertjes en zusjes
Voor een goed overzicht van het te verwachten leerlingenaantal
op school, willen wij u vragen uw kind(eren) zo snel mogelijk in te
schrijven. Dit kan vanaf de leeftijd dat uw kind 3 jaar is.
Rondleidingen zullen weer worden opgestart als de lockdown
weer voorbij is.

Verslag Kinderraad 11 december
De 2e kinderraad is geweest, en we hebben veel doelen besproken.
We hebben het gehad over het volgende:
•
•
•
•

we hebben het over het schoolplein gehad, bijvoorbeeld dat de houtblokjes in de bakken blijven. De
kinderen van de kinderraad geven het goede voorbeeld en we hopen dat anderen ons gaan helpen
En het lijkt ons ook leuk dat de kinderen van de kinderraad rondleidingen kunnen geven, Lars en Femke
helpen met een spiekbrief met wat we kunnen vertellen
over het toilet dat het schoon blijft, meneer Ed gaat ook spuiten met een luchtverfrisser
en een paar kinderen van de kinderraad moeten de ideeën-bus nog maken en meenemen en in de klas
zetten.

Vriendelijke groeten van de hele kinderraad.

