Ouderinfo 16 november 2020
Belangrijke data:
16 November

OR via teams: 13.00 uur gaat niet
door
01 December
MR vergadering
04 December
Sinterklaasfeest op school
07 en 08 December
Kikid in groep 7 en 8
18 December t/m 3 Januari
Kerstvakantie
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
Coronaregels
Ook deze week hebben wij bericht gekregen dat er leerlingen en ouders positief getest zijn op
Corona. Deze gezinnen hebben ons hiervan meteen op de hoogte gebracht en de overige
gezinsleden zijn in thuisquarantaine gegaan. Als school hebben wij ook overleg gehad met de GGD.
Wij hanteren de regels zoals die vanuit de GGD aan ons zijn doorgegeven. Wij begrijpen dat u zich
zorgen maakt, maar vooralsnog is dat niet nodig.
Deze week heeft de GGD contact met ons opgenomen. Dit is een standaard procedure omdat wij
leerlingen hebben die besmet zijn. De GGD adviseerde ons om de kinderen van de klassen waar
het om gaat veertien dagen goed in de gaten te houden. Tevens was het advies om bij klachten de
kinderen te laten testen.
•
Verkouden,
•
Keelpijn,
•
hoesten,
•
koorts,
•
hoofdpijn
•
diarree
Bij het aanvragen van een test moet u dan vermelden dat uw kind in de klas heeft gezeten met
een leerling die positief is getest.
Belangrijk is dat wij ons met elkaar houden aan de voorschriften en richtlijnen van het RIVM:
•
Houdt 1.5 meter afstand
•
Was je handen regelmatig
•
Nies in je ellenboog
•
Bij klachten: laat je testen
•
Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Hoe voorzichtig wij ook allemaal zijn, toch kan het gebeuren dat u of een gezinslid positief test.
Belangrijk is om dit dan meteen aan school door te geven zodat wij ook maatregelen kunnen
nemen. De leerkracht houdt via teams wekelijks contact met een leerling in thuisquarantaine en zal
zorgen voor werk dat de leerling thuis kan maken.
Zo zorgen we er samen voor dat de school open kan blijven en ons onderwijs door kan blijven
gaan.

Sintfeest op school
Vanwege de coronamaatregelen vieren wij dit jaar het Sinterklaasfeest op een andere manier dan
u van ons gewend bent. Er komen geen Sinterklaas en pieten bij ons op bezoek maar er wordt
speciaal voor onze school een heuse Sint film gemaakt! Deze zullen wij in de klassen tonen op
vrijdag 4 december waarna er natuurlijk ook zakken met cadeautjes zullen zijn.
In de groepen 6, 7 en 8 maken we de surprises en gedichten op school. Iedereen ontvangt dit jaar
van school een Intertoys cadeaukaart om zelf te besteden.
Groep 1 t/m 5 gaat 2x op vrijdagmiddag tijdens het Creatief Blok aan de slag met het thema
Sinterklaas!
De kinderen krijgen als traktatie een verpakt zakje pepernoten. Graag zelf drinken meenemen. De
school gaat vrijdag 4 december om 12.00 uur uit!
Wij hopen ondanks de aanpassingen dat de kinderen een onvergetelijk Sinterklaasfeest zullen
beleven!
Musical vierdaagse
In de Kerstvakantie wordt een Musical Vierdaagse georganiseerd voor basisschoolkinderen. Meer
informatie vindt u in de meegestuurde flyer.
Bereikbaarheid via teams
Alle ouders kunnen wij bereiken via Social Schools. Dit is erg belangrijk, zeker nu school de ouders
niet meer in de school mag ontvangen. Zo ontvangt u toch informatie die nuttig is voor u en uw
kind.
Wij willen ook graag dat alle ouders bereikbaar zijn via Teams. Áls uw kind in quarantaine moet of
besmet is, kan de school wel via teams in contact blijven met u en uw kind. Als u nog geen account
of inloggegevens heeft van Teams of u heeft problemen met inloggen, neem dat contact op met
meester Hassan. Hij kan u verder helpen (023-5338064)
Kerstdiner
Het Kerstdiner gaat niet door vanwege alle Corona regels. We houden u op de hoogte wat we
hiervoor in de plaats gaan doen op school.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

