Nieuwsbrief
Maandag 12 april 2021

Beste ouder/verzorger,
Volgend schooljaar start met 8 groepen
Qua organisatie zijn we, naast alle zaken die ons nu in beslag nemen, ook al weer bezig met
zaken rondom het volgende schooljaar.
Ik kan u vertellen dat we volgend schooljaar met 8 groepen mogen starten.
Dit betekent dat we 2 groepen 1-2 en 6 enkele groepen 3 tot en met 8 kunnen maken.
De huidige groepen 6 en 7 (van groep 6-7 en 7-8, worden dan een enkele groep 7 en 8).
Daarnaast verwachten we door een mooie groei van het leerlingaantal weer een 3e
kleutergroep te kunnen starten na de kerstvakantie.
We zijn erg blij met deze verdeling van de groepen en het feit dat we dus vanaf groep 3 enkele
groepen kunnen organiseren.
We zullen de komende periode gebruiken om een extra klaslokaal in te richten in het huidige
“wissel/vergader lokaal”.
Over de bezetting van de groepen door de leerkrachten informeer ik u later dit schooljaar.
Vakantierooster 2021-2022
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie week 1
Meivakantie week 2
Hemelvaart + dag erna
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Datum
18 oktober t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
21 februari t/m 25 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 29 april 2022
2 mei t/m 6 mei 2022
26 + 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen we op een alternatieve manier invulling geven aan de Koningsspelen.
Zeer waarschijnlijk zijn we nog gebonden aan activiteiten in de eigen “bubbel”.
Voor de leerlingen uit groep 1, 2 en 3 worden sport en spel activiteiten georganiseerd op het
plein.
Groep 4 en 5 gaan leuke activiteiten doen op het veld bij school en groep 6, 7 en 8 gaan zeer
waarschijnlijk sporten op de sportvelden van ZAC.
Daarnaast maken we er gewoon een gezellige ochtend/dag van.
De kinderen mogen verkleed/versierd op school komen in het thema Koningshuis: rood, wit,
blauw, oranje. We gaan ook zingen en dansen op het Koningsspelenlied van Kinderen voor
Kinderen, het lied heet “zij aan zij”.
We willen u vragen de kinderen wel gewoon eten en drinken(en lunch voor de bovenbouw)
mee te geven.
Wij zorgen voor een extraatje gedurende de dag.
We maken er een feestje van!!
Daarna hebben de kinderen 2 weken vakantie!

Schoolreis en schoolkamp
De organisatie van de schoolreizen en schoolkamp is dit schooljaar lastig vanwege de
geldende corona maatregelen en de onduidelijkheid over hoe deze zijn op het moment van de
geplande activiteiten.
Voor nu plannen we voor de groepen 1 tot en met 7 een leuke schoolreisdag. We houden
daarnaast een alternatief achter de hand mocht de geplande reis/activiteit niet door kunnen
gaan.
Dit schooljaar wordt alleen voor groep 8 het schoolkamp georganiseerd. Deze groep is vorig
schooljaar ook niet op kamp geweest. Daarnaast is het organiseren van een kamp voor 1
groep in deze tijden haalbaarder dan voor 2 groepen. De ouders van deze groepen zijn
hierover al eerder geïnformeerd.
Herhaling: Stappenplan quarantaine en thuisonderwijs
Hieronder een globaal stappenplan van de gang van zaken als er sprake is van een
besmetting en er sprake is van quarantaine voor een klas.













De ouder of leerkracht meldt dat er sprake is van een positieve testuitslag bij de directie via
Parro, schooltelefoon of mail directie-markesteen@ooz.nl
De betrokkene heeft dan zeer waarschijnlijk al contact gehad met de GGD
De ouder of leerkracht informeert de GGD over de betrokkenheid bij school
Vanuit school wordt een eerste signaal, waarschijnlijk een app via Parro, verstuurd met de
informatie over een besmetting in een klas
Ouders wordt verzocht om hun kind zo snel mogelijk op te halen uit de klas (als dit onder
schooltijd bekend wordt) of om hun kind thuis te houden (als dit buiten schooltijd plaatsvindt)
Als kinderen uit de klas naar huis gaan kunnen ze werk en eventueel een Chromebook
meenemen, als kinderen al thuis zijn kan later een pakketje worden opgehaald voor het
schoolwerk
Er is in dit geval geen mogelijkheid voor noodopvang
Afhankelijk van het contact met de GGD wordt daarna meer informatie verstrekt over de duur
van quarantaine en het eventueel testen van uw kind
De leerkracht zal u (als deze niet zelf ziek is) informeren over het werk dat kinderen thuis
kunnen doen en over digitale instructies/contact
Leerlingen met een negatieve testuitslag kunnen eerder terug naar school dan kinderen die
de hele quarantaine periode thuisblijven
Wanneer er besmetting bij een leerkracht/leerling buiten de groep van uw kind is
geconstateerd wordt u hierover ook geïnformeerd

Meer informatie (in een filmpje) over het eventueel testen van uw kind in Zwolle:
https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw.
DigiD
We merken nu in de praktijk dat leerlingen met een DigiD veel sneller de uitslag van een
coronatest hebben dan leerlingen waarvan de ouders gebeld moeten worden.
Mogelijk een tip om alvast een DigiD voor uw kind aan te vragen.
Herhaling: Wanneer wel of niet naar school?? Beslisboom
Soms is het lastig om op basis van de informatie uit het protocol te bepalen of een kind nu
wel of niet naar school mag komen met klachten, gezinsleden met klachten of een
besmetting in de nabije omgeving.
De beslisboom biedt mogelijk sneller uitkomst.
Door de vragen te beantwoorden en de pijlen te volgen wordt het duidelijk of uw kind wel of
niet naar school mag komen.
Hieronder vindt u een link naar de nieuwste versie van de “beslisboom”.
https://www.boink.info/beslisboom
Boekentip!

“Achter in mijn klaslokaal stond vroeger een lege stoel. Nu zit er een nieuwe jongen. Hij heet
Ahmet. Hij is negen jaar (net als ik), maar hij is heel raar. Hij praat nooit en lacht nooit en hij
houdt niet van snoep – zelfs niet van citroenzuurtjes, die ik het allerlekkerst vind! Maar toen
kwam ik achter de waarheid: Ahmet is eigenlijk helemaal niet vreemd. Hij heeft zijn land moeten
ontvluchten vanwege oorlog. Een echte oorlog, met bommen en vuur en kogels die mensen
verwonden. En hoe meer ik over hem te weten kom, hoe meer ik hem wil helpen. En daar komen
mijn beste vrienden Josie, Michael en Tom om de hoek kijken.”
Een boek vooral geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.

Agenda
Woensdag 14 en 21 april
Kennismakingsochtend groep 1
Donderdag 15 april
19.30 uur MR vergadering
Dinsdag 20 en woensdag 21 april
CITO eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april
Koningsspelen
24 mei tot en met 9 mei
Meivakantie
Dinsdag 11 mei
Nieuwe nieuwsbrief
Op basis van het nieuwe protocol zullen geplande activiteiten uit de jaarkalender
eventueel verplaatst of geannuleerd worden.
U wordt op de hoogte gehouden door middel van de nieuwsbrieven.
Geannuleerd: luizenpluizen, koffieochtenden.
Bijlagen:

