“Even Bieproaten”
voor de week van 18 mei 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com
Tekeningen

Groep 3 tekent over “Een schaap in de boom”

Leesboekje die hoort bij onze leesmethode.

Opstart.
Wat hebben we genoten van het weerzien van de kinderen. De
verwachtingsvolle gezichtjes en de vreugde om de klasgenootjes
weer te zien. De leerkrachten zaten klaar voor een uitgebreid
kringgesprek, maar de kinderen gaven aan dat ze liever weer
lekker gewoon aan het werk wilden. Wat willen we nog meer.
U begrijpt dat de verhalen toch nog wel kwamen en die
gelegenheid hebben we ze natuurlijk geboden. Welke ingang
gebruik ik, hoe vaak moet ik mij handen wassen, wanneer maak ik
mijn tafel schoon en oh ja de meester of juf op 1,5 meter afstand
houden. Dat laatste is nog wel eens lastig.
Maar alles went, dus ook de Corona maatregelen.

Wisselrooster.
Ook deze week komen de twee groepen nog om de beurt op
school. De Bgroep op de maandag en woensdag en de Agroep op
de dinsdag.

Oversteek.
Het is fijn als de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school
komen. We staan ook deze week nog om 8.25 uur en om 14.00
uur bij de oversteekplaats.

Richtlijnen ouders.
Wat fijn dat de meeste ouders zich houden aan de richtlijnen.
Deze zijn er voor de kinderen, voor de ouders en de
leerkrachten.
 Afscheid nemen op het fietspad.
 Kinderen niet voor 8.25 uur naar school laten komen of
brengen.
 Smok en Vot om zoveel mogelijke ontmoetingen met
andere ouders te vermijden.
Samen kunnen en moeten we zorgen voor de gezondheid van iedereen.

Koorts en of ziek?
Het is erg belangrijk dat u kinderen thuishoudt als er klachten zijn als koorts of
verkoudheid en benauwdheid of een combinatie hiervan.
Ook als er een huisgenoot is die boven de 38 °C koorts heeft blijft uw kind thuis.
Wilt u als bovenstaande het geval is de directeur inlichten?
Dat kan per telefoon of per mail.

Wanneer mag uw kind weer naar school?
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten
heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. Wel
graag de leerkracht vooraf inlichten dat hij/zij weer naar
school komt. (mail of telefonisch)
Bij een positieve Covid uitslag:
Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet
hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan
alsnog 14 extra dagen thuisblijven
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD
Deze leerlingen worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.

Hemelvaartsdag en vrijdag 22 mei.
Deze twee dagen zijn de kinderen vrij.

Team Walstraschool.

