Bericht directeur
Fonteintje wk 6
Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: donderdag

Allemaal een hele fijne
voorjaarsvakantie
hopelijk met schaatspret.
Quarantaine beleid
Er is toch enige onduidelijkheid over het quarantainebeleid.
Hetzelfde stukje nogmaals met onderstreepte aanvulling.
De hele klas gaat in thuisquarantaine als de leraar of één kind
coronaverschijnselen heeft. Ook als er nog niet getest is!
Het is dus zaak dat ouders dit direct melden:
directie@deesch.nl.
Dit wordt een thuisquarantaine van 5 dagen, met
thuisonderwijs (tenzij de leraar dit niet kan geven).
Alle huisgenoten gaan dan in thuisquarantaine, broertjes,
zusjes, ouders, enz.
Bij thuisquarantaine raden we testen dringend aan, we verplichten het niet. Consequentie is dat de niet
geteste langer thuis blijft, nl 10 dagen (ook al zijn er eerder geen verschijnselen meer!).
Ouders ook graag negatieve resultaten van testen doorgeven aan mij in geval van thuisquarantaine.
Bij thuisquarantaine van de hele klas gaat het systeem van thuisonderwijs inwerking zoals we dit van
de afgelopen tijd kennen, zelfde inlog tijden voor instructie.
Als er materiaal opgehaald of gebracht moet worden, horen jullie dat per klas via Parro.
Thuisonderwijs individueel
Bij thuisonderwijs van individuele kinderen, omdat zij thuis moeten blijven.
Bij de kleuters gaan de juffen elke dag een filmpje maken van een dag onderdeel en zetten dit in
Teams. Ook enkele opdrachten zijn daar te vinden.
We gaan bij klas 1 t/m 6 een dagdeel hybride lesgeven, dat wil zeggen met de camera meekijken in de
klas. Die kinderen kunnen bij het ochtendbegin via Teams inloggen en bij de instructietijd.
De instructietijd is bij klas 1 en 2 gescheiden (afwisselend de leraar en de leraarondersteuner) en
aansluitend aan het ochtendbegin tot 10.30 uur.
Bij klas 3 en 4 is deze ook gescheiden (afwisselend de leraar en de leraarondersteuner) en loopt van
11.00 – 12.30
Bij klas 5-6 is de instructie gezamenlijk en loopt ook van 11.00 – 12.30 uur.
Over werk ophalen volgen nog instructies.
Juf Myrthe
Juf Myrthe is vorig weekend positief getest. Ze omschrijft het zelf als een flinke griep.
Ik heb met haar een contacten onderzoek gedaan. Alle kinderen van de noodopvang van donderdag 4
februari zijn zondag persoonlijk gebeld en met het gezin in thuisquarantaine gegaan. De GGD rekent 2
dagen voor de verschijnselen er zijn ben je besmettelijk, zij had vrijdag 4 februari verschijnselen.
Gelukkig zijn de eerste negatieve uitslagen al binnen en konden vandaag al kinderen weer naar school.
Ook juf Annelien heeft een negatieve uitslag.
Voor huisgenoten gelden veel strengere regels. Haar partner is nu negatief getest maar moet zich
opnieuw laten testen als zij 5 dagen klachtenvrij is.

Traktaties
Ouders letten jullie de komende tijd met verjaardagen op het meegeven van verpakte traktaties.
Gymnastiek
Na de voorjaarsvakantie mogen we weer gebruik maken van de gymnastiekzaal, dus allemaal op
maandag je frisgewassen gymspullen meenemen.
De coronacrisis
Is de titel van het nieuwste boekje van Michaëla Glöckler. Zij heeft
als antroposofisch arts een aantal fijne boeken geschreven of
opvoeden en gezondheid.
In dit boekje geeft ze gezichtspunten die behulpzaam zijn om met
rust en objectiviteit naar de corona epidemie te kijken.
Online te bestellen voor €20,-

Alle klassen
Morgen hebben we tot 13:00 uur school, dan begint de voorjaarsvakantie!

