12-02-2021
Beste ouders/verzorgers,
Weer naar school en rapporten

Wat een spannende week, we mogen naar school, dan ineens een echte winter.
Maar goed de school is weer begonnen en we zijn blij alle leerlingen weer tegelijk op school
te hebben.
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapporten mee en het briefje waarop staat wanneer u
komende week door de leerkracht gebeld wordt voor het rapportgesprek.
Muziekles
Vanaf Dinsdag zal juf Nini ons weer verblijden met haar muzieklessen. Wij vinden dat erg
fijn.
Schoolfruit
Volgende week krijgen de leerlingen sinaasappel, appel en meloen als fruithapje.
Op tijd komen
Wilt u proberen uw kind op tijd op school te laten komen? Het is heel lastig om niet goed op
te kunnen starten met de groep.
Gebruik kleedkamers
Na de vakantie mogen de kleedkamers weer gebruikt worden. Wilt u uw kind dan ook weer
gymspullen mee gegeven?
Voor de veiligheid in de school:
Houden we ons aan de hygiëne maatregelen: handen wassen, handen desinfecteren,
afstand houden en deurknoppen/tafels desinfecteren.
Uw kind mag niet naar school als hij/zij verkouden is, koorts heeft of andere Corona-gerelateerde klachten
heeft. Wij willen u vragen ons te bellen als uw kind ziek is, zoals gebruikelijk is.

Is er in uw gezin iemand die Corona getest wordt dan moet iedereen thuisblijven tot de
uitslag er is. Heeft iemand Corona moet u met het hele gezin in quarantaine voor 10 dagen.
Houdt u ons dan op de hoogte?
Nieuw:
Wanneer een leerling uit de groep van uw kind Corona heeft, moet de hele klas 5 dagen
quarantaine. Na 5 dagen heeft u de keus om uw kind te laten testen en mag hij/zij bij een
negatieve uitslag weer naar school. De andere keus is om niet te laten testen, uw kind blijft
dan nog 5 dagen in quarantaine. Er is dan thuis onderwijs.

De leerlingen blijven vanaf maandag in hun eigen groep voor hun onderwijs, de instructie
(niveau) groepen komen tijdelijk te vervallen.
Leerlingen van groep 7 en 8: de minister adviseert mondkapjes in de gangen.
Wij gaan dit niet verplichten, u mag zelf de afweging maken (met uw kind).

Voor in de agenda:
Maandag t/m vrijdag zullen er adviesgesprekken zijn voor de ouders van leerlingen uit groep
acht.
De Spelregels: één ouder per kind en max 5 minuten van te voren aanwezig. U dient in het
gebouw een mondkapje te dragen. Kom aub op tijd op uw afspraak, want anders duurt u
gesprek korter…….
Maandag t/m vrijdag zullen er telefonische rapportgesprekken zijn voor de overige groepen.
De leerkracht neemt contact met u op. Uw kind heeft een briefje met de afspraaktijd in de
tas!!!

Maandag 22 februari start de voorjaarsvakantie.
Maandag 1 maart start de school weer.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
Een mooi weekend,
Team SBO Hoogvliet

