Belangrijke data:
31 maart:
1 april:
2 april:
5 april:
6 april:
10 + 11 april:
19 april:
22 april:
23 april:
26 apr t/m 7 mei:

Theorie examen verkeer gr. 7
paasbrunch
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
2e paasdag
Studiedag, alle kinderen vrij
Communie groep 5
Streetwise groep 3, 5 en 7
Praktisch verkeersexamen gr. 7
Koningsspelen
Mei vakantie

Nieuwsbrief 12 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
De afgelopen weken hebben de adviesgesprekken plaats gevonden. En inmiddels zijn alle kinderen uit de
groepen 8 ingeschreven bij het voortgezet onderwijs.
Ook hebben we vorige week helaas 2 groepen geen onderwijs kunnen geven, vanwege leerkrachten die
getest moesten worden. Gelukkig waren de uitslagen negatief en konden we deze week deze groepen
weer voorzien van onderwijs en deze week hebben we helaas onze groep 7c in thuisisolatie moeten
plaatsen.
We worden steeds meer geconfronteerd met corona verschijnselen en ontkomen er niet aan uit voorzorg
een groep thuis te laten.
Wij hopen op uw begrip in deze.

Corona-regels
U zult ongetwijfeld denken daar heb je ze weer, maar alleen door het steeds weer kenbaar maken van
de corona-regels waar wij ons aan houden, blijft het duidelijk voor iedereen wat we van elkaar
verwachten.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U mag de school niet in zonder afspraak
Voor de school bij de blauwe deur of bij de hekken wordt u gevraagd een mondkapje te
dragen, voor uw eigen, maar ook voor onze veiligheid en bij het betreden van het
schoolplein.
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar., ook als u buiten staat te wachten
Wanneer er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden wordt u daarop aangesproken.
U komt niet eerder dan 8.15 uur bij school en u gaat zo snel mogelijk weer naar huis na het
afgeven van uw kind.
8.30 gaan alle hekken weer op slot.
Te laat? Dan melden bij de blauwe deur met de vlag door aan te bellen. Wij brengen uw
kind dan naar de klas.
Om 14.00 uur kunt u uw kind op de bekende plaatsen ophalen. Draag ook nu een
mondkapje en houd u zichzelf aan de 1,5 meter afstand
De medewerkers van bs Heilinde dwingen de kinderen niet om een mondkapje te dragen.
Dit blijft een persoonlijke keus. Wij adviseren het voor de groepen 7 en 8 wel in de gangen.
Bij een Coronabesmetting op school houden wij ons aan de richtlijnen van dat moment van
de GGD.
Wanneer kinderen ziek zijn of niet naar school kunnen komen moet dit gemeld worden.
Wij verzoeken u dit telefonisch door te geven aan de administratie tussen 8.00 en 8.30 uur.
In principe hebben de kinderen van 5 jaar en ouder leerplicht. Wij zijn gehouden om ons aan
de leerplichtwet te houden.

•

Bij een Coronabesmetting op school houden wij ons aan de richtlijnen van dat moment van
de GGD

Wij hanteren de volgende GGD / RIVM regels:
•
•

•
•
•

•
•

Positief getest, stel ons zo snel mogelijk op de hoogte zodat wij de nodige maatregelen kunnen
nemen. Na minimaal 7 dagen en 24 uur klachten vrij mag uw kind weer op school komen.
In contact geweest met een positief getest persoon, dan geldt de 10 dagen quarantaine regel.
Vanaf dag 5 kan er getest worden, indien deze test negatief is, dan mag de quarantaine afgebroken
worden. Wordt er niet getest, dan blijft de 10 dagen regel van kracht.
Is uw kind verkouden, dan blijft uw kind thuis. Indien getest en negatief, kan uw kind weer naar
school.
Bij alleen hoesten en geen verdere corona gerelateerde klachten verzoeken wij u kind minimaal 5
dagen thuis te houden.
Is uw kind op school en heeft het verkoudheidsklachten, dan wordt in overleg met directie besloten
om mogelijk uw kind de volgende dag thuis te houden, u wordt hiervan telefonisch op de hoogte
gebracht.
Komt uw kind weer naar school met het verhaal dat uw kind negatief getest is, dan willen wij graag
de testuitslag van u ontvangen. Dit om misverstanden te voorkomen.
Bij twijfel wat te doen, kunt u ons bellen tussen 8.00 en 14.00 uur

Schoolpleinregels
Op het schoolplein mag niet gefietst of gestept worden.
Kinderen stappen bij de poort af en lopen met de fiets of step aan de hand het schoolplein op.
Steppen en fietsen worden netjes in de daarvoor bestemde fietsrekken geplaatst en niet dwars ervoor
gezet. Zo hebben we voldoende ruimte voor iedereen om de fietsen te parkeren.

Ouderportaal
Om in deze rare tijden alle ouders op een juiste manier te kunnen informeren is het erg belangrijk dat de
berichten op ouderportaal gelezen worden.
Indien een leerkracht getest moet worden, kan het voorkomen dat u de avond van te voren, om uiterlijk
19.30 uur hierover nog een bericht ontvangt. Mogelijk met de mededeling dat de klas, indien wij geen
vervanging kunnen regelen, de volgende dag vrij is. Indien dit eerder gemeld kan worden zullen wij dit ook
doen, maar in sommige gevallen is dit helaas niet mogelijk en moeten we kort kunnen schakelen.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

Bericht namens de OV
Lieve kinderen en ouders/verzorgers, door de lockdown net voor de kerstvakantie
viel ons plan om de kerstlunch op school te verzorgen helaas in duigen.
Omdat wij vinden dat onze leerlingen deze lunch zeker verdienen willen wij
op donderdag 1 april (dit is geen grapje) een heerlijke Paaslunch verzorgen.
We hebben het kerst- en paasbudget bij elkaar gelegd en gaan onze leerlingen
verwennen met verschillende soorten broodjes, hapjes, een koekje, een snoepje en
ook het drinken zullen wij verzorgen. Wij hopen dat de kinderen deze middag genieten
van al het lekkers. Wij gaan corona-proof te werk en zullen gebruik maken van handschoentjes
en mondkapjes.
Het enige dat wij van u vragen is uw kind iets te eten en drinken mee te geven voor de kleine pauze.
Alvast fijne paasdagen namens de ouderraad

