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Nieuwsbrief mei 2020 nr.9
Maandag 11 mei gaan we weer van start.
Afgelopen donderdag heeft het team voorbereidingen getroffen om de kinderen a.s.
maandag/dinsdag veilig en vrolijk te kunnen
ontvangen. Wij kijken er naar uit om de
kinderen weer te zien.
De komende periode zullen wij ons houden
aan de richtlijnen die het RIVM voor het
basisonderwijs heeft opgesteld. Deze zijn door
stichting Comprix specifieker voor
onze scholen gemaakt. Voor nu is dat duidelijk, maar als school hebben we nog wel een
aantal vragen m.b.t. de toekomst.
Kunnen de schoolreisjes nog doorgaan?
Hoe komt het met de rapporten? Hoe gaan we
om met mogelijk ontstane achterstanden?
Hoe komt het met de oudergesprekken? Hoe
komt het met het uitje van groep 8? Mogen
we nog wel een laatste schooldag
organiseren? Zomaar een aantal vragen waar
we nu het antwoord nog niet op weten, maar
wel over nadenken. Wat we wel weten is dat
dit schooljaar anders verloopt dan alle anderen. Wij zullen ons uiterste best doen om dit
schooljaar zo goed als mogelijk af te sluiten.
In deze nieuwsbrief nieuwe informatie en
belangrijke informatie die nog even herhaald
wordt.

Hoofdluis controle
Nu er geen ouders in de school mogen, kan er
ook geen hoofdluis controle plaatsvinden. Wij
vragen u uw kind(eren) de komende week zelf
te controleren. Mocht u hoofdluis constateren
dan graag even een berichtje naar:
directie@mrkjdijkstraschool.nl

Inleveren device
Een aantal kinderen heeft gedurende de
schoolsluiting een device van school in bruikleen gehad. Vanaf volgende week zijn wij
deze weer op school nodig. Wilt u het device
maandag of dinsdag (afhankelijk van de dag
waarop uw kind voor de eerste keer naar
school gaat) opgeladen meegeven aan uw
zoon/dochter in een stevige tas (niet bij de
schooltas indoen met daarin drinkbekers
e.d.). Ook de lader ontvangen wij graag weer
retour. Wij zullen maandag/dinsdag het ingeleverde device controleren. Mocht er wat mis
zijn met een device dan horen wij dat graag.

Eerste schooldag
Voor groep 3 t/m 8 geldt graag de schoolmaterialen de eerste dag weer mee naar
school te nemen, plus een plastic tas.
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Trakteren
De komende periode mogen kinderen die
jarig zijn helaas niet trakteren. Wij volgen de
adviezen van de GGD, die raden het trakteren door (jarige) kinderen ten zeerste af.

Buiten sportschoenen
De komende weken mogen de kinderen nog
niet in het gymnastieklokaal gymmen, maar
wel op het veld. Voor de kinderen van groep
3 t/m 8 geldt, wilt u uw kind de
dagen dat hij/zij naar school gaat buiten
sportschoenen meegeven.

Richtlijnen

•

Tijdens de schooldag hanteren wij de nieuwe
richtlijnen van het RIVM, aangepast op de
onderwijssetting. Dit betekent voor uw kind
(eren):
•

•
•
•
•
•

•

regelmatig handen wassen met water
en zeep (in ieder geval bij binnenkomst
en na buitenspelen);
hoesten en niezen in de binnenkant
van de elleboog;
gebruik maken van papieren zakdoekjes;
geen handen schudden;
tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden;
tussen groepsleerkrachten en leerling
moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden;
thuis blijven als het kind en/of huisgenoten last hebben van verkoudheid,
niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk
ademen of koorts.

Verder hebben wij de volgende aanpassingen
moeten doen:
•

•
•

Geen ouders op het plein en in de
school, de groepsleerkrachten vangen
de kinderen op;
Ouders gaan direct na brengen en halen naar huis;
De kinderen mogen tussen 8.15 uur –
8.30 uur binnenkomen, om opstopping
bij de kapstokken te voorkomen;

•

Elke groep heeft zijn eigen ingang:
groep 1/2: kleuteringang,
groep 3/4: peuteringang,
groep 5/6: hoofdingang,
groep 7/8: noodingang;
Wilt u dit met uw kind(eren) bespreken.
Gespreide fruit- en lunchpauzes.

M.b.t. de verkeersveiligheid geldt:
•

Kan je kind zelfstandig naar school? Laat
hem of haar dan alleen gaan.

•

Laat de auto staan en breng je kind op
de fiets of lopend naar school om elkaar
zoveel mogelijk de ruimte te geven.

•

Moet je met de auto? Parkeer verspreid
over het parkeerterrein of parkeer verder weg en loop het laatste stuk naar
school.

Schoolbibliotheek
De komende weken kunnen de kinderen hun
boek van de schoolbibliotheek op maandag of
dinsdag ruilen.

Geboorte nieuws
Zaterdag 18 april is
juf Karen bevallen
van een dochter,
Sophie. Karen en
Sophie maken het
beide goed.
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Bag2school
Wij willen u graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie. Wij hebben via
de organisatie Bag2School Nederland een
kleding inzamelingsactie opgezet om extra
geld in te zamelen.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak te vullen met de oude nog
bruikbare kleding/textiel van u en uw
kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen,
shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en
dekens. Kijk op de website van Bag2School
voor een volledige lijst met wat er wel en
niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl. Daarnaast vindt u hier
nog meer informatie over hoe de inzameling
in zijn werk gaat en waar de kleding heen
gaat.

18 mei
21-22 mei

Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook
gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.
Bag2School zal de kleding inzamelen op
woensdag 3 juni. Breng uw zakken naar school
en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! Wij vragen u de
kledingzakken bij het hek (parkeerterrein)
neer te zetten.
Alvast bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.

MR/OV vergadering
Hemelvaartsdag + margedag, alle kinderen vrij!

We hebben door omstandigheden de Cito toets week moeten verplaatsen. Dit heeft invloed op
de onderwijs evaluatie dag, een dag dat de kinderen vrij zijn. Deze stond gepland op maandag
8 juni, deze wordt verplaatst naar maandag 22 juni. Mocht dit problemen opleveren dan horen
wij dat graag zo snel als mogelijk van u, directie@mrkjdijkstraschool.nl
Om alvast te noteren:
8 juni
Geen onderwijs evaluatie dag, kinderen naar school
22 juni
Onderwijs evaluatie dag, alle kinderen vrij!
De volgende nieuwsbrief verschijnt week 23
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