Ouderinfo 11 januari 2021
Belangrijke data:
Datum volgt
Project: Week van het Geloof
Datum volgt
Start Cito M afname
Datum volgt
Studiedag: Alle kinderen vrij
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,
De eerste week thuiswerken zit erop. Het is voor iedereen wennen geweest. WE hopen dat de
school weer snel open kan, maar als we de berichten horen ziet dat er niet gunstig uit.
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Meester Hassan heeft gelukkig al veel ouders kunnen helpen met inloggen op teams of
social schools. Daar zijn we heel blij mee!
U kunt meester Hassan op een speciaal nummer bereiken via:06-84283060
Kinderen die op school opgevangen worden door twee medewerkers maken op school het
werk dat gepland staat in de weekplanner die ze van hun leerkracht gekregen hebben.
Deze leerlingen krijgen hun instructie van hun eigen leerkracht via teams op de
afgesproken inbelmomenten. Daarom is het van belang dat de kinderen die opgevangen
worden hun iPad meenemen naar school.
De school vangt dus geen kinderen op voor extra instructie, maar moet zich houden aan de
Corona voorschriften.
Groep 8 mag bij uitzondering drie ochtenden naar school voor instructie.
In overleg met de GGD, het bestuur van Stichting Spaarnesant, de MR, juf Frouwke, juf
Ellen en juf Manon is dit mogelijk geworden. Het doel is voorkomen dat de leerlingen
achterop raken i.v.m. met de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Deze staat immers
voor de deur! De kinderen schrijven zich al in op een school voor VO op 3 en 4 maart
2021! Graag doen we er alles aan om de kinderen te helpen het optimale van wat zij
kunnen, ook daadwerkelijk te bereiken. Groep 8 wordt op school verdeeld in twee groepen
en krijgt instructie in het lokaal van groep 8 en in de schakelklas. Het liefst willen we alle
kinderen op school ontvangen voor instructie, maar dit is niet toegestaan.
In verband met de oprukkende Britse variant van Corona mogen kinderen die
verkoudheidsverschijnselen hebben niet naar school komen. (loopneus, niezen, hoesten,
keelpijn). We willen geen risico lopen en de gezondheid van andere leerlingen in gevaar
brengen.
Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie. Het ziet er naar uit dat de scholen
langer dicht blijven. Hier zijn wij natuurlijk niet blij mee. Dit is ook de reden dat we geen
nieuwe data kunnen doorgeven voor het afnemen van Citotoetsen, oudergesprekken etc.
We volgen alles nauwlettend en houden u op de hoogte bij veranderingen.

Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

