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Beste ouders/verzorgers van de Wegwijzer,
We hopen dat u allen een fijne en ontspannende vakantie gehad heeft.
We zien er naar uit om maandag a.s. de leerlingen weer te mogen verwelkomen.
Er is door het team al hard gewerkt in de afgelopen week. De klaslokalen en de hal zijn weer netjes
gemaakt, de eerste lessen zijn al gemaakt en we hebben met elkaar het schooljaar in grote lijnen
voorbereid.
Fijn is ook om te kunnen melden dat de vacature in groep 4/5 vervuld is. En zelfs wel door een meester. Die
zijn tegenwoordig vrij schaars in het basisonderwijs. Wouter van de Gulik is de naam van de nieuwe
meester. Hij zal op maandag en dinsdag les gaan geven aan groep 4/5. Verderop in deze nieuwsbrief stelt
hij zich nog even nader voor.
Helaas zijn we nog niet af van het Coronavirus. Integendeel, het virus lijkt weer aan te wakkeren in ons
land. Vooralsnog heeft dat geen gevolgen voor het basisonderwijs. Wel hanteren we dezelfde regels als voor
de vakantie. Deze regels worden ter herinnering later in deze nieuwsbrief nog even vermeld.
Wat betreft het thuis blijven van de leerlingen gelden de volgende regels:
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
en de BSO mogen, behalve:
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van
reuk of smaak);
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Voor volwassenen geldt, dat wanneer zij Coronaverschijnselen hebben, zij thuis moeten blijven en zich
gelijk moeten laten testen. Dat geldt dus ook voor teamleden. In het geval een leerkracht niet kan werken
proberen we inval te regelen. Wanneer dat niet lukt blijft de groep thuis en schakelen we over op
thuisonderwijs. Iets waar we de in periode voor de vakantie veel ervaring mee hebben opgedaan. U hoort
daar binnenkort via de leerkracht van uw kind meer over.
Rest mij u tot slot een fijn schooljaar toe te wensen.
Hartelijke groet,
Tim Toornstra
Even voorstellen…
Hoi allemaal,
Ik ben Wouter van der Gulik de vervangende leerkracht van groep 4/5 op maandag en dinsdag. Sinds twee
jaar werk ik in het onderwijs en zit in de invalpool van Stichting Kopwerk. Ik heb 3 dochters en woon in
Wervershoof en hou ontzettend van fietsen, suppen en sporten. Ik heb ontzettend veel zin om alle

leerlingen te zien, aan de slag te gaan en verder met iedereen kennis te maken de komende weken. Tot
gauw!
Groet, Wouter
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Nog even de regels aangaande het Corona virus op een rijtje…
Halen en brengen door maximaal één ouder, ouders blijven buiten de school:
Algemeen: we geven geen hand!
Onderbouw:
o De kinderen die verwacht worden in de onderbouw gebruiken de deur die uitkomt op het
kleuterplein; ouders brengen hun kind tot aan het hek, de leerkracht staat in zicht en neemt kind
over; de kinderen komen dus zelf naar binnen; de kinderen worden bij het naar huis gaan via die
deur tot aan het hek weer naar de ouder gebracht, ouders wachten op 1 ½ meter afstand van elkaar;
o De kinderen die verwacht worden in groep 3 gebruiken de achterdeur van de school, bij het
klimtoestel, de ouders blijven op het gras, de leerkracht staat in zicht en neemt het kind over; de
kinderen komen dus zelf naar binnen; de kinderen worden bij het naar huis gaan via die deur weer
naar de ouder gebracht, ouders wachten op het gras op 1 ½ meter afstand van elkaar;
o De middenbouwleerlingen gebruiken de voordeur aan de kant van de Peutertuin, als u voor de school
staat de rechterdeur; de kinderen komen ook via die deur naar buiten, ouders wachten buiten het
schoolplein op 1 ½ meter afstand van elkaar;
o De bovenbouwkinderen gebruiken de voordeur aan de kant van het bovenbouwlokaal, als u voor de
school staat de linkerdeur; voor de spreiding is het wenselijk dat de oudere kinderen zoveel
mogelijk (deels) zelf naar school komen bijvoorbeeld door ze tot de hoek te brengen;
Wie mogen er wel / niet de school in:
De richtlijn is dat ouders niet de school in mogen, ook niet voor ondersteunende taken. Externe
professionals voor ondersteuning van leerlingen mogen wel de school in.
o Er zijn vooralsnog geen fysieke oudergesprekken, zeker wel digitaal en/of telefonisch;
o Schoolmaatschappelijk werk mag naar school komen;
Ambulante begeleiders mogen naar school komen, zij houden voldoende afstand.
PARRO
Zoals u weet zijn we vorig jaar gestart met het gebruik van het communicatieplatform PARRO
Deze app geeft u en ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor ons makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten
komen direct aan én kunnen - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van uw kind
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste
foto’s met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind.
Direct contact met onze school
Wij hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere
ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.

Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro
kunt u aangeven waar foto’s van uw kind gedeeld mogen worden.

o
o
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Wij gaan dit platform dan ook maximaal inzetten! Wij verwachten van alle ouders hun medewerking
hierin.
Korte mededelingen van ons voor de betreffende groep worden in PARRO met u gedeeld.
De oudergesprekken worden in PARRO aangegeven
Ook (ziek) meldingen van uw kind(eren) kunt u rechtstreeks via PARRO aan de betreffende leerkracht
doorgeven. Dus niet meer per telefoon! Dit is belangrijk aangezien de telefoon niet alle ochtenden
kan worden bemand.

Wij gaan ervan uit dat alle ouders deze app installeren op hun smartphone zodat zij geen enkele informatie
missen. Er worden dus geen extra reminders per e-mail meer verstuurd
Zoek en download ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

U krijgt van ons een uitnodiging met daarin een code om de app te kunnen gebruiken (voor zover u deze
vorig jaar al niet van ons hebt ontvangen!)
Alvast dank voor uw medewerking.

Informatiebijeenkomst(en)
Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn er informatiemiddagen/avonden gepland. Voor deze
bijeenkomst wordt u door de leerkracht uitgenodigd. Wij verzoeken u i.v.m. de afstandsregels om één ouder
per gezin deze bijeenkomst te laten bijwonen.
Gym- en zwemmen
De kinderen uit groep 3 en groep 4 uit de middenbouw krijgen ook dit schooljaar weer zwemles. Dit gebeurt
tweewekelijks op de maandagmiddag in het Recreatiebad Enkhuizen. Het zwemrooster ontvangen de ouders
van groep 3 en 4 de komende week nog even apart van ons.
Het gymrooster ziet er als volgt uit: elke woensdag wordt er les gegeven in de gymzaal van de
Zeevaartschool.
▪

In de ‘zwem’ weken gymt de:

MB van 8.30 – 9.30 uur
BB van 9.45 – 10.45
▪

In de niet ‘zwem’ weken gymt de:

MB van 8.30 – 9.15 uur
BB van 9.15 – 10.00 uur
Gr. 3 van 10.00 – 10.45 uur
Op de vrijdagochtend wordt er gymles gegeven door een bevoegd gymdocent in gymzaal De Sprong.
Willen u en uw kinderen er zorg voor dragen dat er deze dagen gymkleding wordt meegegeven? Vooral
gymschoenen zijn verplicht!
Hoofdluis
Normaliter worden na elke vakantieperiode de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt gedaan door
ouders die zich daarvoor hebben opgegeven. Maar ook hier gooit corona roet in het eten… Dit omdat er
(nog) geen ouders de school binnen komen.
Helaas gaat de hoofdluis wel weer naar school
Wij doen daarom een dringend beroep om zelf even uw
kind(eren) te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Nou, de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is een feit. Met heel veel informatie
Wij maken er met elkaar een fijn en leerzaam jaar van. Graag tot maandag allemaal!
Vriendelijke groeten van het team: Tim, Björn, Lida, Wim, Sanne, Nienke, Wouter, Marieke, Lieneke en
Helmi

