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Eerste schoolweek
Thuisonderwijs
Gymlessen
Suikerfeest
Coronamaatregelen
Externen in de school
Cito-toetsen
Rapporten
Activiteiten ouderkamer

Maandag 18 mei start buitengym.
Donderdag 21 mei Hemelvaart
Alle leerlingen vrij!
Vrijdag 22 mei dag na Hemelvaart Alle leerlingen vrij!
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij!
Zaterdag 23 of zondag 24 mei Suikerfeest
Vanaf maandag 25 mei “Koffie in de tuin” op 1,5 meter
Maandelijks wordt u door middel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of
belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website.

De eerste schoolweek
De eerste schoolweek, na het lange sluiten vanwege het coronavirus, zit er alweer op. Het was ontzettend fijn om alle leerlingen
weer in de klassen te hebben. Natuurlijk was het voor iedereen even wennen aan de nieuwe situatie, waarbij we maar halve
groepen hebben en er veel meer afstand tot de meester en juf gehouden moest worden dan gewend.
Fijn om te merken dat het gebruik van de verschillende ingangen veel rust oplevert.
Aan het hek hebben we gelukkig al veel ouders gesproken. U bent immers ook een belangrijk onderdeel van onze school.
Wij verwachten aankomende week een nieuwe persconferentie, waarin hopelijk meer duidelijk wordt over de mogelijkheid om de
school weer voorlopig open te stellen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Groep 8 in het Jeugdjournaal
Gisteren hadden we een aantal zeer speciale gasten in de school. Het Jeugdjournaal was er om een item op te nemen tijdens de
geschiedenisles van meester Dimitri. Die les ging over het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De oma van meester
Dimitri kwam speciaal naar school om hierover te vertellen.
Het gehele item kunt u via deze link

https://www.youtube.com/watch?v=AmZLlioqGL8&t=15s terugkijken.

Thuisonderwijs
Op de dagen dat de kinderen nog niet naar school kunnen werken zij aan de opdrachten, die zij van de leerkracht mee hebben
gekregen. De leerkrachten doen hun best om dit werk van tevoren in de klas uit te leggen aan de kinderen en voor kinderen die
niet naar school komen doen we dit via YouTube filmpjes. Wanneer u vragen heeft over het thuisonderwijs van uw kind kunt u
terecht bij de leerkracht via Parro. Uw vragen zullen na schooltijd door de leerkrachten beantwoord worden.
Voor de leerlingen die nog niet naar school komen is er een aantal ophaalmomenten gepland:
Woensdag 20 mei tussen 12.30 uur en 13.00 uur
Donderdag 28 mei tussen 09.00 uur en 09.30 uur
Gymlessen
Afgelopen week zijn er nog geen gymlessen geweest voor de groepen. Helaas mogen wij door de richtlijnen van het RIVM nog
geen gebruik maken van de gymzaal. Vanaf volgende week zullen we daarom de gymlessen buiten verzorgen. Doordat we hierbij
rekening moeten houden met pauzes zal er minder gegymd worden dan normaal. Zodra de lessen weer binnen plaats mogen
vinden hervatten we het oude rooster van 3 gymlessen per week.
Vanaf volgende week is het gymrooster als volgt:
Maandag
Groep 3A
Groep 4A
Groep 5A
Groep 6
Groep 8
Dinsdag
Groep 3B
Groep 4B
Groep 5B
Groep 7
Donderdag
Groep 3B
Groep 4B
Groep 5B
Groep 7
Vrijdag
Groep 3A
Groep 4A
Groep 5A
Groep 6
Groep 8

De kinderen zullen zich niet apart omkleden voor deze lessen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op deze dag sportieve
kleding draagt en sportschoenen. Er kunnen ook aparte sportschoenen meegenomen worden die aangetrokken worden vooraf aan
de les.

Suikerfeest
Op zaterdag 23 mei of zondag 24 mei is het Suikerfeest. Het feest waarmee veel gezinnen binnen onze school de maand Ramadan
afsluiten. Wanneer u verlof aan wilt vragen voor het Suikerfeest mail dan vóór vrijdag 22 mei naar bavoking.dir@rvko.nl
Geef in deze mail aan voor welke leerlingen en welke dag u verlof aanvraagt.

Coronamaatregelen
De afgelopen week zijn er vragen bij ons binnengekomen over wanneer kinderen wel of niet naar school mogen. We hebben
hierover contact opgenomen met de GGD zodat wij u de juiste informatie kunnen verstrekken.

Bij hooikoorts:
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school.
Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Bij een COVID-besmetting in het gezin:
Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt. De
patiënt blijft in isolatie totdat hij/zij 24 uur lang geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet
hoesten.
Bij luchtwegklachten met koorts/of benauwdheid blijft het gezin in thuisquarantaine totdat de patiënt 24 uur klachtenvrij is en
niemand anders in het gezin klachten heeft.
Uit bovenstaande informatie van de GGD en het RIVM wordt heel duidelijk dat leerlingen pas weer naar school komen als zij de
volledige periode van thuisquarantaine zonder klachten hebben doorstaan. Daarna is het voor hen volkomen veilig om weer naar
school te komen. Wij merken dat er nu gesprekken onderling tussen ouders plaatsvinden waarbij er gesuggereerd wordt dat
leerlingen eerder naar school gestuurd zouden worden. Daarbij zijn er leerlingen die gepest worden met het feit dat er een
coronabesmetting in het gezin of de familie geweest is. Dit vinden wij als school onacceptabel. Het is voor getroffen gezinnen en
families een zeer zware periode geweest, waarin sommigen niet alleen angstige, maar ook hele verdrietige momenten hebben
gekend. Wij hebben als school goed overleg gehad met deze gezinnen en de GGD. Wanneer één van deze partijen het niet veilig
acht komen de kinderen echt niet naar school. Wij hopen dat u ons daarop vertrouwt en dat u deze gezinnen, families en
individuele leerlingen niet buitensluit in deze moeilijke tijd. Wij zijn een vreedzame school en dat is in een tijd als deze nog
belangrijker dan anders.
Wanneer u zorgen heeft over de veiligheid of gezondheid van uw kind, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de
directie.
Externen in de school
Door de maatregelen van het kabinet en het RIVM hebben wij moeten besluiten om nog geen externe hulpverlening en externe
leerkrachten binnen de school toe te laten. Met alle externen zijn we in overleg om een veilige manier van behandelen te kunnen
organiseren binnen de school.
Voor de logopedie is dit iets anders, omdat juf Jet 5 dagen in de week haar eigen kantoor heeft binnen onze school. Dit kantoor is
inmiddels helemaal ingericht om corona-proof te kunnen behandelen Juf Jet zal de logopedie behandelingen daarom zo snel
mogelijk hervatten op school.
Voor de overige externen geldt dat we de persconferentie van aanstaande dinsdag afwachten en op basis daarvan beslissen
wanneer we de betreffende behandelingen weer kunnen hervatten. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Cito-toetsen
Door het bestuur van de RVKO is er besloten om de eindtoetsen van cito dit schooljaar niet af te nemen. De leerlingen hebben
bijna 2 maanden les gehad op basis van afstandsonderwijs. Dit zou een vertekend beeld opleveren bij de afname van de
eindtoetsen. Wanneer er weer methodetoetsen afgenomen gaan worden hoort u dat van de leerkracht d.m.v. de
klassennieuwsbrief.

Activiteiten ouderkamer:
Door de maatregelen van het kabinet en het RIVM is het helaas niet mogelijk om de ouderkamer open te stellen. Toch zouden wij
u graag ontmoeten om met u in gesprek te gaan over de afgelopen periode. Hoe heeft u dit beleefd, welke zorgen of vragen heeft
u en wat kunnen wij als school hierin betekenen? Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens een speciale “koffie in de tuin”
inloop. Vanaf maandag 25 mei zal juf Hafida in de tuin aan de voorzijde van de school (kant Willem Ruyslaan) op 1,5 meter met u
in gesprek gaan. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.20 uur tot 09.00 uur. Tijdens deze inloop zal juf Hafida
verschillende rekenspellen aan u laten zien die vervolgens geleend kunnen worden om thuis met uw kind te kunnen spelen en
oefenen. Wij hopen u snel te zien!

*De koffie in de tuin momenten zijn afhankelijk van het weer. Bij regen gaat dit helaas niet door.

