Nieuwsflits 4 juni 2021
AGENDA
Agenda

23 juni
Studiedag
9 juli
Start zomervakantie
Team heeft een evaluatiedag

Schoolkamp
Wat fijn dat groep 8 deze week alsnog op kamp kon! Zodra duidelijk
was dat hier mogelijkheden voor waren zijn de collega's van groep 8
aan de slag gegaan om dit te organiseren. Groep 8 is van woensdag
tot vrijdag naar de Zandkreek in Hattem geweest. We kijken terug op
een geslaagd schoolkamp.

Groepsindelingen volgend schooljaar
Op dit moment zijn we bezig met de groepsindelingen voor volgend
schooljaar. We hopen deze binnen nu en 2 weken rond te hebben en
te kunnen communiceren. Op dit moment zijn er qua bezetting nog
een aantal 'open eindjes'. Dit heeft deels te maken met de plannen
die we moeten maken rondom het nationaal programma onderwijs
(NPO). De bedoeling van het NPO is dat we een plan maken om
eventuele achterstanden bij leerlingen, groepen of in de
schoolontwikkeling aan te pakken. Hiervoor moet
hoogstwaarschijnlijk nog personeel aangetrokken worden. De
(landelijke) kaders hierin zijn nog niet duidelijk.
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Schoolreizen
We hebben ervoor gekozen om de schoolreizen direct in september
te laten plaatsvinden. Deze worden inmiddels voorbereid.
De schoolreizen van juni vervallen helaas. De richtlijnen geven
hiervoor wel wat ruimte, maar niet de ruimte die wij nodig hebben
om dit op een prettige, ontspannen manier te laten verlopen. We
gaan ervan uit dat dit in september anders zal zijn. De leerlingen
hebben die dag gewoon les. We maken dit schooljaar nog afspraken
over andere excursies en/of reizen die we mogelijk volgend jaar extra
gaan inplannen omdat leerlingen deze afgelopen anderhalf jaar
hebben gemist. De leerlingen van groep 7 (na de zomer groep 8) gaan
volgend jaar in september mee met de schoolreis naar de
Waddenzee. De activiteitencommissie is al bezig om hiervoor een
aantal dingen voor te bereiden.

Verlof juf Joanne Welleweerd
Juf Joanne (groep 5a) had vandaag haar laatste werkdag voor haar
zwangerschapsverlof. Vanwege de coronamaatregelen stond zij al een
aantal weken niet meer voor de groep. Juf Roelienke Post vervangt
haar voor de groep. We wensen Joanne een fijne periode van
zwangerschapsverlof!

Corona
Landelijk zijn de cijfers de goede kant op aan het gaan. De maatregelen worden versoepeld en
ook op school is de sfeer daardoor op het vlak van corona wat gemoedelijker geworden. Voor
het onderwijs gelden wel nog steeds de maatregelen zoals die golden toen we afgelopen
voorjaar weer op school starten na de periode van afstandsonderwijs. We verwachten dat deze
na de zomervakantie worden gewijzigd. Tot die tijd houden we deze regels binnen de school nog
wel aan.
Voor leerlingen, medewerkers en alle andere personen in en rond de school zijn de belangrijkste
maatregelen:








Bij klachten thuisblijven en bij voorkeur laten testen.
Nauw contact van iemand die corona heeft? Dan in quarantaine en in overleg met de
GGD bepalen wanneer de quarantaineperiode eindigt.
We wassen regelmatig onze handen
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Volwassenen dragen binnen een mondkapje tot op de zit- of werkplek
Externen zijn alleen welkom op afspraak
Leerlingen en medewerkers vormen bubbels. Binnen deze bubbel is nauw(er) contact
mogelijk. Buiten de bubbel wordt afstand gehouden.

Tot op dit moment hebben we geen groepen in quarantaine gehad. Dit hebben we als school
(medewerkers, ouders en leerlingen samen) natuurlijk niet volledig in de hand. Maar het gedrag
wat iedereen in en rond de Triangel laat zien helpt hier ontzettend bij. In een redelijk aantal
gezinnen (van leerlingen en medewerkers) hebben gezinsleden corona gehad, maar hier werd
altijd snel en zorgvuldig gehandeld waardoor het geen gevolgen had voor de leerlingen en
medewerkers. Grote complimenten voor ieders alertheid en de samenwerking die we als school
met u als ouders/verzorgers hierin de afgelopen periode hebben gehad!

23 juni leerlingen vrij
Op 23 juni staat voor het team een studiedag gepland. Deze zal vooral gebruikt worden voor het
maken van analyses, het voorbereiden van overdrachten en allerlei zaken die te maken hebben
met de afronding van het schooljaar.

