Nieuwsflits 5-03-2021
AGENDA
Agenda
Hele maand maart
10-minutengesprekken
10 maart
Biddag in de groepen
1 april
Paasvieringen in de groepen
2 april tot en met 5 april
Paasweekend
13 april
Studiedag team (o.v.b.)
20 en 21 april
Eindtoets groep 8
26 april t/m 9 mei
Meivakantie
12 mei
Studiedag team (o.v.b.)
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7954 GC Rouveen
0522-291355
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Biddag
Komende woensdag is het weer biddag. Normaal gesproken zouden
we met de kinderen naar de kerk gaan, maar dat lukt met de huidige
maatregelen niet. We kiezen ervoor om (net zoals in het najaar met
dankdag) in alle groepen dezelfde viering te gebruiken en deze met de
klas te beleven.
Vandaag hebben alle oudste kinderen van ieder gezin dagboekstukjes
meegekregen om thuis te gebruiken. De collecte van woensdag is voor
Dorcas. We hopen dat veel kinderen wat geld voor het goede doel
meenemen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
We krijgen alweer veel aanmeldingen binnen. Mocht u uw kind aan
willen melden voor volgend jaar (of kent u iemand die dat moet gaan
doen)? Dan is het prettig wanneer dat in maart gebeurt. Dat betekent
dat sommige kinderen nog maar 2 jaar zijn en nu eigenlijk al moeten
worden aangemeld! Aanmelden kan met het formulier op de site.
Oudergesprekken
De 10-minutengesprekken die normaal gesproken voor de
voorjaarsvakantie gehouden worden verschuiven naar de weken na de
voorjaarsvakantie. We doen deze telefonisch of eventueel via Teams.
De leerkrachten nodigen u uit via de gespreksplanner van Parro.
Corona
Inmiddels zijn we weer een aantal weken aan de slag op school. We
zien dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich goed aan de
maatregelen houden. Fijn!
We merken in de omgeving dat er best verschillen zijn tussen scholen.
De Triangel lijkt bekend te staan als ‘best wel streng’ als het gaat om
de maatregelen. We houden voorlopig echt nog vast aan de bubbels,
looproutes en zo min mogelijk externen in de school. We vinden het
belangrijk dat we zoveel mogelijk doen om de verspreiding van het
virus tegen te gaan. Deels vanwege de heftige ziekteverschijnselen die
sommige mensen krijgen, deels vanwege het feit dat we liever 1 groep
kinderen in quarantaine willen hebben dan meerdere groepen.
Wel zullen we de komende weken kleine dingen aanpassen omdat we
zien dat de bubbels ons in sommige situaties te veel hinderen om de
goede dingen te doen in ons onderwijs.
Voorleesuurtje online
Woensdagmiddag 17 maart leest Liesbeth van Binsbergen het
prentenboek ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen voor. Tijd: 13.3014.00 uur . Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Helaas is de bibliotheek van Staphorst en Rouveen nog gesloten,
maar we gaan het online aanbieden. Meld je aan via de website en
dan ontvang je een mail met de link naar het voorleesuurtje in je
mailbox.

Ophalen kleuters
De leerlingen van groep 1/2 worden nu gespreid opgehaald. Voor sommige ouders is dat heel
lastig, omdat zij ook een leerling in bijvoorbeeld groep 4 hebben en dan erg lang moeten wachten.
We hebben hiernaar gekeken en besloten dat we het anders gaan doen. Vanaf komende
maandag gaan alle kinderen weer op de gebruikelijke tijd uit, dus op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 14.25 en 14.30, op woensdag tussen 12.10 en 12.15 en op vrijdag tussen 11.40
en 11.45.
We vinden het wel belangrijk dat we leerlingen niet teveel door elkaar heen laten lopen en dat
ouders 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dat betekent dat we voor iedere groep een apart
‘vak’ hebben gemaakt. Deze indeling is zoals hieronder op de tekening. We hopen hier maandag
voor 14.15 uur nog even een tijdelijke markering voor te maken op het schoolplein.
De fietsroute blijft zoals met de rode pijl aangegeven, vervolgens verwachten we van u als ouders
dat u zich op de aangegeven plek opstelt om te wachten op uw kind. Wilt u dit ook delen met
opa’s, oma’s, gastouders of anderen die uw kind ophalen?
Op deze manier hopen we dat het wat werkbaarder wordt voor ouders met kinderen in meerdere
groepen en dat we toch de veiligheid zoveel mogelijk kunnen waarborgen.

