MAANDBRIEF NOVEMBER 2020
Het is herfst!!
De school is helemaal in herfststijl: in veel groepen
staan mooie kleurige herfsttafels en er is flink
geknutseld. Op de gang bij de kleuters is een
gezellig herfsthoek ingericht.
Een korte nieuwsbrief deze maand met informatie
over de luizencontrole, de opbrengst van de
kinderboekenweekactie en onderwijs op afstand.
Veel leesplezier!
Luizencontrole thuis in plaats van op school
Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie op school
gecontroleerd op hoofdluis. Dit is in verband met Corona niet mogelijk.
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week zelf thuis de haren van uw
kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u
het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam.
Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terugvinden op
www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen, start dan
meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Wilt
u dit ook aan de leerkracht doorgeven? Dan kan hij/zij de andere
ouders/verzorgers informeren zodat ook zij extra alert kunnen zijn. Als u
goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.
Boeken voor de Vink
Veel ouders en kinderen hebben tijdens de Kinderboekenweek bij The
ReadShop in winkelcentrum Noord-Hofland boeken gekocht. De opbrengst van
deze actie is 42 euro. We gaan voor dit bedrag leuke boeken uitzoeken voor
de bibliotheek op school. De winnaar van de trekking
van de ingeleverde bonnen is Mare uit groep 7.
GEFELICITEERD!! Zij krijgt een boekenbon van 15 euro.
Onderwijs op afstand
We ontvangen steeds meer berichten over leerlingen die niet naar school
kunnen komen omdat zij in quarantaine zitten. Voor leerlingen die zelf niet
ziek zijn maar thuis moeten blijven in verband met een ziek gezinslid
(vastgestelde Coronabesmetting of meer dan 38 graden koorts en/of
benauwdheidsklachten), is vanaf de 2e dag onderwijs op afstand beschikbaar.
Nadat u de leerkracht hierover heeft geïnformeerd spreekt hij/zij met u af hoe
het lesmateriaal bij u thuis komt en welk werk er wanneer gemaakt moet
worden. In principe kunnen kinderen met verkoudheidsklachten gewoon naar
school komen, tenzij school hierover een ander bericht stuurt.
Het is fijn als wij de andere ouders/verzorgers van de groep van uw kind
kunnen informeren over de reden van afwezigheid van uw kind. Dit doen we
één keer per week. We vragen hiervoor wel altijd vooraf uw toestemming.
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