NIEUWSBRIEF nr. 6

februari

Wist u dat….
… we het fijn vinden iedereen maandag weer in goede gezondheid op school te zien!
… de belangrijkste afspraken voor de herstart in deze brief vermeld staan
… we uw medewerking om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen enorm waarderen
… vanaf maandag de schoolbieb op maandag, dinsdag en donderdag geopend is
… de kinderen onder schooltijd in kleine groepjes de bieb bezoeken
… we komende week graag alle uitgeleende biebboeken weer op school terug zien
… we met de kinderen deze week het carnavalsfeest vieren
… dit uiteraard in aangepaste vorm plaats zal vinden
… u in deze nieuwsbrief het programma kunt lezen
Jarig
Deze maand zijn onze administratrice Mariël (11-02) en juf Loes (13-02) jarig. Alvast
van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Herstart scholen
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen weer volledig open. Vanaf dat moment vervalt de
noodopvang en verzorgen we alleen onderwijs op afstand als fysiek onderwijs echt niet mogelijk is.
Ons plan van aanpak is gebaseerd op adviezen vanuit de overheid en het RIVM en komt grotendeels
overeen met de herstart vorig schooljaar. Uitgangspunt hierbij is om scholen op een verantwoorde
manier te openen en tegelijk maatregelen te nemen om de risico’s van verspreiding tegen te gaan.
We leven in een tijd van onzekerheid en begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over het opstarten
van de school. Door ons te houden aan alle afspraken, gaan we er voor om samen het onderwijs aan
onze kinderen zo veilig en goed mogelijk in te richten. Samen krachtig leren!
Mocht u vragen hebben, kunt u gerust contact opnemen met Marcella.
Dit kan via het ouderportaal of telefoon.
De belangrijkste richtlijnen voor de komende periode zijn:
 Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari verplicht naar school
 Wanneer onderwijs op school niet mogelijk is, geven we onderwijs op afstand
 Iedereen die gezond is, kan naar school
 Bij klachten, blijf je thuis
 Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
 Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden
 De school zorgt voor voldoende hygiënemaatregelen en ventilatie
 Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin- en pauzetijden
 Contact tussen verschillende groepen wordt zoveel mogelijk beperkt
 Als er een besmetting plaatsvindt, volgen we de instructies van de GGD
 De school bereidt zich voor op afwezigheid van leraren en leerlingen
 Na school gaat iedereen direct naar huis

Concreet betekent dit voor onze school:
Brengen en halen












Groep 1-2
Inloop vanaf 8.20 uur
Ouders nemen vóór de poort afscheid
(schoolplein kleuters)
Jas en tas worden opgehangen in de gang
Bij ophalen wachten ouders vóór de
poort schoolplein kleuters (met gepaste
afstand tot elkaar)






Groep 3 t/m 8
Inloop vanaf 8.20 uur
Ouders nemen vóór het grote schoolplein
afscheid (voor de paaltjes)
Jas en tas worden opgehangen in de gang
Bij ophalen wachten ouders op het grote
schoolplein (met gepaste afstand tot
elkaar)

Oudercontact vindt plaats via telefoon of ouderportaal
Ouders komen niet in de school
Per gezin komt één volwassene de kinderen brengen en halen
Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school
Het dragen van een mondkapje bij het brengen/halen is niet verplicht, mag uiteraard wel
In de school dragen alleen bezoekers een mondkapje, leerkrachten en kinderen niet

In- en uitgang
Ingang kleuters

groep 1-2, groep 3-4 en 0-4 jarigen

Hoofdingang

groep 4-5 en groep 6-7

Ingang Unik

groep 7-8 en Unik

Gespreide pauze tijden
Ochtend
Middag

10.15-10.30u
10.30-10.45u
12.15-12.30u
12.30-12.45u

groep 1 t/m 5
groep 6 t/m 8
groep 1 t/m 5
groep 6 t/m 8

Klassenindeling
Om het aantal contacten tussen kinderen te beperken, wordt er alleen met kinderen uit de eigen
klas samen gewerkt. Groepsoverstijgend werken is de komende tijd dan ook niet mogelijk. Binnen
groep 3 t/m 8 wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste kleine groepjes of koppels.
Wat neem ik mee
maandag 8 februari

alle schoolmaterialen (waaronder uitgeleende laptops) én biebboeken

dagelijks

fruit en lunch

dinsdag, vrijdag

gymkleding en schoenen (gr 3 t/m 8)

Blijf thuis bij klachten
Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden als het verkouden of ziek is. Klachten die kunnen wijzen
op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of
smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
Mocht uw kind op school klachten vertonen, wordt u als ouder gebeld en verzocht uw kind op te
halen.
Indien er sprake is van een Corona-besmetting in een groep, zullen alle leerlingen en leerkrachten uit
die groep in quarantaine moeten en na 5 dagen negatief getest moeten zijn. We starten dan zo snel
als mogelijk (weer) het ‘onderwijs op afstand’ voor betreffende groep op. Kinderen die niet getest
worden door u zullen 10 dagen in quarantaine moeten blijven.
Bij afwezigheid van de leerkracht komt er (indien mogelijk) een vervanger, anders blijft de groep thuis.
Mogelijk kan er dan wel op afstand les gegeven worden.
Hierdoor kan het dus voorkomen dat u kort voor een schooldag of ’s avonds bericht krijgt dat uw kind
niet naar school mag komen. Wij verzoeken u hier vast rekening mee te houden.
Wanneer uw kind niet naar school komt, verzoeken we u hiervan via het ouderportaal melding te
maken. Heeft uw kind een positieve testuitslag ontvangen, horen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wanneer onderwijs op school niet mogelijk is, geven we onderwijs op afstand. Het ‘Wat als… protocol’
geeft de stappen weer.
Hygiënemaatregelen
De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag, op vaste momenten, hun handen wassen
met water en zeep. Tevens wordt de werkplek met regelmaat schoon gemaakt.
Ventilatie
De klaslokalen worden extra vaak geventileerd. Ramen en deuren zullen daardoor regelmatig (zeker
tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan hierdoor wat kouder aanvoelen. Fijn
om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden.
Ondersteuning
Alleen degenen die structureel het onderwijs ondersteunen, zijn aanwezig op school. Uiteraard
mits klachtenvrij en op gepaste afstand van elkaar.
Bewegingsonderwijs
Volgens de richtlijnen mag er zowel binnen als buiten gesport worden. Dit betekent dat naast het
buiten spelen groep 1-2 gebruik maakt van de speelzaal en groep 3-8 van de gymzaal.
Muziekonderwijs
Zang en gebruik van (blaas)instrumenten is voor leerlingen in het basisonderwijs toegestaan.

Thuiswerk
Beste ouders/verzorgers,
Ik ga vertellen hoe ik het thuiswerken ervaar. Ik begin meestal tussen 8:30/9:00. Thuis zijn er drie
kinderen. Mijn zus en broer zitten al op de middelbare school en hebben een eigen laptop of iPad. Ik
leer dan op de oude laptop van papa. Ik word meestal als ik iets niet snap geholpen door mijn moeder,
vader, zus of broer. We krijgen ook instructie. Dat vind ik heel goed gaan en het is ook weer fijn om je
meester en klasgenoten weer te zien. Ik heb verder contact met vrienden via teams en soms spreek ik
ook af. Ik lees altijd nog een kwartier of een half uur als ik klaar ben met school. Voor de rest ga ik soms
tekenen, knutselen, afspreken met vrienden etc. We hebben ook een challenge groep met kinderen
van groep 8 die dat willen. Daarin zet de meester een challenge en die moet je dan de volgende dag
voor 17:00 uur af hebben. En het zijn echt leuke challenges vind ik.
Groetjes Imme Pullens (groep 8)

Voorleeswedstrijd van de gemeente Bergen
Op 26 januari heb ik meegedaan aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Bergen.
Dit keer op een andere manier dan normaal. Het was namelijk digitaal.
Dit vond ik wel erg jammer want ik miste mijn klas. Maar ze hadden een hele leuke verrassing voor
mij!! Ze hadden in plaats van een spandoek met een tekst allemaal een tekeningen gemaakt die ze
via Teams aan mij lieten zien. Dat
vond ik erg leuk.
Als 5de was ik aan de beurt met
lezen. Erg spannend, kunnen ze mij
wel goed horen en goed zien?
Het ging gelukkig goed. Ze vonden
dat ik niet zenuwachtig overkwam
en dat het boek geen plaatjes nodig
had want ze konden aan mijn
gezicht zien waar het boek over ging
omdat ik mij zo in leefde.
En dat ik op een goed, rustig tempo
gelezen had. Nu wachten hoe
zouden de anderen het gedaan
hebben want we konden elkaars
verhaal niet horen. De meester zou rond de middag
de uitslag krijgen. Het duurde erg lang om 13.30 uur
stuurde de meester een link waarin via een filmpje
werd verteld wie de winnaar was. Helaas ik ben het niet geworden.
Groetjes, Janne Giepmans Groep 7

Corona Programma carnavalsweek
de Neetore

-Môandag 8 februari
UUTKOME PRINS EN PRINSES
Zo rond 13.15u zal d’n nèjje prins en prinses van de Neetore DIGITAAL bekend wôrre gemakt. Super
spannend! Zeker vûr d’n nèjje prins en prinses! Dit wurt ien iedere klas uutgezonde.

-Dinsdag 9 februari
FOUTE PARTY
De prins en prinses hebbe vûr dezen dag zellûf un activiteit verzônne. En dat is d'n FOUTE PARTY !!!
Dat betèkent dat iedereen ien foute klere noar schôl môge kòme. Messchien un rare combinasie van klere of
de klere van pap en mam antrèkke. As ut mar fout is!!!
-Woensdag 10 februari
NETTE HOARENDAG
De kiender, de mèsters en jûffe hebbe hun hôar ien ene fantastische SJIEKE stijl gebrôacht.
Thuus de hôar môj make en op schôl an iedereen lôate zien!

-Donderdag 11 februari
SLODDERVOS
De prins en prinses hebbe vûr dezen dag zellûf un activiteit verzônne. En dat is...SLODDERVOS !!!
Dat betèkent dat alle kiender verklejd gaon as une SLODDERVOS. D’n bloes ut de bôks, of wat kapôtte kleer
an en sloddere mar!
-Vrijdag 12 februari
CARNAVALSDAG VUR 1 T/M 8
De kiender kòme verklejd noar schôl. D’n mester of juf zal desen dag zelluf un programma dràje. Iedereen
viert d’n carnaval ien zien eige klas (mit dank an Corona…) Um 14.00u is de schôl ùut en kûnne de kiender
nôr huus. Dan hebbe ze un weék vakansie!!!

Tijdens d’n hele carnaval gelden de volgende regels:
Gewère, sabels en aander knalgrej môtte thuus lôate.
Confetti, spuitbusse en serpentines mûgde ôk nie mitbrènge.
Ut zal un fantastisch gezellige wèek werre!!!

INGEKOMEN STUKKEN
Nieuws vanuit de Communie en Vormsel werkgroep
Beste ouders, verzorgers,
We zitten nog altijd met z'n allen midden in het ongeloof en de machteloosheid van het Coronavirus.
Dit heeft erin geresulteerd dat wij ook het Vormsel en de Communie onder de loep hebben moeten
nemen.
Voor wat betreft de Communie hebben we besloten dat deze opgeschoven wordt naar volgend
schooljaar; er zal dit schooljaar dus geen Communie zijn. De vele voorbereidingen op school -maar
ook daarbuiten- zijn met de huidige maatregelen niet mogelijk, waardoor deze dag er voor de
communicanten en familie niet zoals gewenst uit kan komen te zien.
Voor wat betreft het Vormsel hebben we besloten dit op te schuiven richting einde van het schooljaar,
hiermee rekening houdend dat het voor de leerlingen ook allemaal te behappen moet blijven.
De Presentatieviering staat gepland op zaterdag 5 juni om 19.00 uur.
De Vormselviering staat gepland op zaterdag 26 juni om 17.00 uur.
Dit is uiteraard ook nu weer onder voorbehoud. We gaan ons uiterste best doen om er voor de
kinderen toch een mooi, passend Vormsel van te maken. U ontvangt later meer informatie over de
invulling van de voorbereiding.
Groetjes Werkgroep Communie en Vormsel, team Basisschool 't Diekske en het Kerkbestuur

Nieuws vanuit de schoolraad
De Schoolraad is een klankbord voor school en een aanspreekpunt voor ouders. We denken mee
omtrent diverse schoolontwikkelingen en geven advies daar waar wij als betrokken ouders van dienst
kunnen zijn.
We komen 5 x per jaar bij elkaar om allerlei zaken te bespreken. Normaal gesproken fysiek op school,
maar dit jaar hebben ook wij ons aan moeten passen en alleen nog maar online vergaderd.

Samenstelling
Dit schooljaar hebben we weer een wisseling van een aantal mensen gehad bij de schoolraad. Saskia
Kamps en Nancy Boskamp hebben afscheid genomen na jaren bij de schoolraad te hebben gezeten.
De huidige samenstelling van de schoolraad is:
Nicolle Peters, Dominique Megens, Koen Wijers, Dennis van Beek, Jeroen Nuissl, Maartje Tissen, Helma
Hijdra, Janneke Willems, Susan van Lieshout en namens school Marcella van Wanroij.
Dit jaar zijn Elize Stam en Jenna Brouwers als nieuwe leden aangesloten bij de schoolraad.

Onderwerpen
Dit jaar hebben we diverse onderwerpen aan bod hebben laten komen in de vergaderingen:
1.
2.
3.
4.

Hoe loopt de communicatie op school
Hoe gaat het thuisonderwijs
De corona maatregelen op school.
De ouderbijdrage

Diverse andere bespreekitems laten we de komende tijd aan bod komen in onze bijeenkomsten. Denk
hierbij aan: Leren op maat, (digitale) rapporten.

Input en informatie
U kunt een van ons altijd aanspreken als u onderwerpen hebt die u graag aan de orde wilt laten komen
bij de schoolraad. Wij zien uw input graag tegemoet, om zo samen basisschool ’t Diekske te
ondersteunen in hun ontwikkeling! Stuur uw vragen, opmerkingen naar sr.diekske@lijn83po.nl
Aanmelding nieuwe leerlingen

