Nieuwsflits 19 juni 2020
AGENDA
Agenda
23 juni
Kennismakingsavond nieuwe
ouders
Wordt verzet i.v.m. regelgeving

29 juni
Rapport mee
1 juli
Musical en afscheid groep 8
(O.v.b. en met een aangepast
programma)

1 juli
Meesters- en juffendag
(O.v.b. en met een aangepast
programma)

2 juli
Jaarsluiting voor alle leerlingen
3 juli
Eerste dag van de zomervakantie
Alle leerlingen vrij
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Schoolfoto’s
Zoals u weet komt er geen schoolfotograaf. Komende maandag willen
we van iedere groep een foto maken. Dit zal een collega verzorgen. Zo
hebben we in ieder geval een groepsfoto van iedere groep. De
groepsfoto ontvangt u voor het einde van het schooljaar digitaal.
10-minutengesprekken
Zoals u weet zijn de 10-minutengesprekken telefonisch. Wilt u iets met
de juf of meester van uw kind bespreken, maakt u dan gebruik van de
uitnodiging die u van hem of haar krijgt. We hopen op een goede
afronding van dit bijzondere schooljaar.
Ouderpeiling continurooster
Gisteren heeft u een uitnodiging gekregen om een peiling voor het
continurooster in te vullen. Deze zullen we gebruiken om met de MR
te bespreken hoe we omgaan met de schooltijden wanneer we weer
terug gaan naar ‘normaal’.
Continurooster tot en met december
Inmiddels is binnen IJsselrijk besloten om het continurooster in ieder
geval tot en met december door te laten lopen. Dat betekent dat de
periode van zomervakantie tot en met kerstvakantie in ieder geval
gewerkt wordt met het continurooster. Dit doen we voornamelijk om
het aantal haal- en brengmomenten en de verkeersbewegingen
rondom school zoveel mogelijk te beperken.
Neusverkouden en toch naar school?
Zoals u wellicht hebt meegekregen in de media is er een nieuwe regel
rondom het thuis moeten blijven met klachten. Er is een uitzondering
gemaakt voor jonge kinderen (groep 1/2). De volgende regel hanteren
we met ingang van nu:
• Leerlingen in groep 1 en 2 die neusverkouden zijn, maar geen
andere klachten hebben (zoals keelpijn, verhoging, hoesten)
mogen wel naar school. Behalve wanneer zij in contact zijn
geweest met iemand die corona of coronagerelateerde klachten
heeft. (Bijvoorbeeld een grote broer met koorts en een kind met
neusverkoudheid. In dat geval blijft de leerling dus wel thuis.)
• Leerlingen in groep 1 en 2 met keelpijn en/of verhoging of koorts
en/of hoestklachten en/of benauwdheid blijven thuis.
• Voor leerlingen in groep 3-8 blijft gelden dat zij bij
neusverkoudheid en alle andere coronagerelateerde klachten
thuis blijven.

