Nieuwsbrief
Dinsdag 5 januari 2021
Beste ouder/verzorger,
Het team van de Markesteen wens u allemaal een goed
2021!
We hopen dat de situatie rondom Covid-19 snel verbetert
en we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen.
Tot die tijd zien we elkaar graag online.
Gisteren was de eerste dag van online onderwijs, helaas
liepen we tegen een aantal inlogproblemen aan,
veroorzaakt door landelijke overbelasting. Dit gold voor het
inloggen bij MOO en bij het versturen van berichten via
PARRO.
In de loopt van de dag waren deze problemen opgelost.
We hopen dat de komende contactmomenten helemaal
soepel verlopen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen of via Parro appen met de leerkracht(en) van uw
kind(eren).
Als er meer bekend wordt over het verloop van de maatregelen of als er een nieuw protocol
verschijnt, dan informeer ik u hierover.
Ik zal in ieder geval op 11 januari ook weer een nieuwsbrief versturen.
Hartelijke groet, Jorien Griffioen
LET OP! Inloggen in MOO thuis
Voor de kerstvakantie zijn er aanpassingen gedaan in het inloggen in MOO voor de
leerlingen op school en thuis.
Voorheen konden leerlingen inloggen met het mailadres:
1elettervandevoornaam.achternaam@markesteen.nl
Dit is nu: voornaam.achternaam@markesteen.nl waarbij eventuele tussenvoegsels (zoals
vande of ter) ook toegevoegd worden voor de achternaam.
Dus als voorbeeld:
c.dorsten@markesteen.nl wordt claudia.vandorsten@markesteen.nl
Kerst
Voor de vakantie hebben de leerkrachten de
kerstontbijtjes bij de leerlingen thuisbezorgd.
Iedereen vond het erg leuk om te doen.
Fijn dat we zo veel positieve reacties hebben
ontvangen op dit initiatief!

Bericht GGD IJsseland
Vandaag heeft uw school de deuren weer geopend voor noodopvang. We hebben gemerkt
dat het openen van de scholen voor vragen en onrust onder onderwijspersoneel/ouders
zorgt. Met deze mail hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven. Ik stuur u deze
informatie mede namens onze arts infectieziektebestrijding.
Advies Outbreak Management Team
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder
de 12 jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant
van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de praktische uitwerking krijgen
wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12 jaar
zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona gerelateerde
klachten hebben.
Aanmelden test
Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke
afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer
van GGD IJsselland: 088 - 443 03 70.
Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding
van Covid-19 op scholen. Op de website van het RIVM kunt u de tot dusver bekende
informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van
corona op scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie
zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden
is, getest worden.

Agenda
Maandag 4 januari tot in ieder geval
vrijdag 15 januari
Maandag 11 januari

Online onderwijs
Nieuwe nieuwsbrief

Het geplande luizenpluizen en de geplande koffieochtenden gaan tot nader bericht
niet door.
De bezoeken met de kinderen aan de bibliotheek de komende periode gaan niet
door.
Dit alles vanwege de situatie rondom corona.
Bijlagen: geen

