Nieuwsbrief week 20 (11-05-2020)
Beste ouders, verzorgers
Nog een aantal dagen en dan is het zover, dan mogen de kinderen eindelijk weer naar school!
We kijken er naar uit!
Vandaag is er nog druk gewerkt om aan alle voorschriften te voldoen. In de herziene nieuwsbrief van
30 april vindt u hoe we het onderwijs vanaf 11-05-2020 hebben ingericht. We vragen aan iedereen de afspraken
genoemd in deze nieuwsbrief tot zich te nemen en zich hier aan te houden. Natuurlijk zullen we maandag tegen
dingen aanlopen waar we nu geen antwoord op hebben, samen komen we daar vast uit.
Wat we vooral belangrijk vinden is de gezondheid van ons allen en dat de kinderen de schooldagen met heel veel
plezier zullen beleven!
Aanvullend vragen we nog voor een aantal zaken uw aandacht:

Monitoren ziekte
Bij ziekte van uw kind vragen wij u dit de komende tijd telefonisch aan ons door te geven, bij voorkeur tussen 7.45
en 8.15 uur. Wij zullen u dan vragen naar de symptomen. Wanneer meer dan 1 leerling corona-achtige klachten
heeft wordt hiervan een melding gemaakt bij de GGD, zodat er snel actie ondernomen kan worden (testen). Op het
moment dat een leerling of leerkracht daadwerkelijk gediagnosticeerd wordt met corona wordt er meteen een
melding gedaan bij de GGD, zodat er snel actie kan worden genomen (testen, omgevingsonderzoek).

1,5 meter afstand
Voorschrift: We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Voor de kinderen onderling is dit niet haalbaar en
niet nodig. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
In de praktijk lijkt dit ons nog wel een lastige…
De volgende maatregelen helpen wellicht:
Op de instructietafels in de groepen 3 t/m 8 komt een afscheidingswandje van plastic te staan tussen de
leerling(en) en de leerkracht.
Vraag aan de ouders van groep 1 (2):
In de onderbouwgroepen is zindelijkheid nog wel eens ‘een dingetje’. Bij een ‘ongelukje’ zullen we de kinderen
vragen zichzelf, zoveel als mogelijk, te verschonen. Ook moeten de eigen billen worden afgeveegd. Wellicht goed
om dit bij de jongste kinderen de komende dagen nog even te oefenen?
Zijn er problemen met zindelijkheid, dan graag even overleggen met de leerkracht (bellen of mailen).

Goarrefean afgesloten op dinsdag 12 mei en maandag 18 mei
Doorgestuurd bericht van de gemeente Opsterland:
Vorig jaar rond deze tijd hebben we langs it Goarrefean een betonnen fietspad aangelegd en een nieuwe laag asfalt
aangebracht op it Goarrefean. Ook zijn er verkeersdrempels gemaakt en is het gedeelte binnen de bebouwde kom
voorzien van trottoirbanden aan weerzijde van de weg.
Het gedeelte it Goarrefean tussen het bebouwde kombord en de N 392 (Nijewei) worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd. De weg wordt ingericht met een uitstraling die we elders ook op “60 km” wegen
toepassen. Er wordt een laag steenslag aangebracht in 2 kleuren. De “middenloper” wordt licht van kleur en de
stroken aan weerszijde van de weg worden donker van kleur. De verkeerdrempels worden voorzien van een rode
steenslag. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt it Goarrefean twee dagen gestremd.
Dit is op dinsdag 12 en maandag 18 mei. De stremming betreft het gedeelte vanaf de rotonde t.h.v. Berend
Wapstrastrjitte tot aan de N392. Het fietspad langs dit gedeelte weg blijft open.

Iedereen een heel fijn weekend gewenst en tot volgende week!

Data in mei
ma. 11-05
Start basisonderwijs
di. 12-05
Goarrefean afgesloten
ma. 18-05
Goarrefean afgesloten
do. 21-05 en vrij. 22-05 Hemelvaartsvakantie
di. 26-05
Vakleerkracht gymnastiek komt buitenlessen geven aan de groepen 3 t/m 8
do. 28-05
Vakleerkracht gymnastiek komt buitenlessen geven aan de groepen 3 t/m 8
ma. 1-06
Pinkster, leerlingen zijn vrij.

