Beste ouders,

Voor ons geldt dat in ieder
geval.

In deze update vindt u informatie, die belangrijk is bij de
start. Hoe gaat het verder
met de coronamaatregelen,
hoe ziet het gymrooster eruit
en is er al iets duidelijk over
de informatieavond? U leest
het allemaal in deze update.

Wij zijn afgelopen maandag
lekker gestart en alles is dan
ook klaar om het nieuwe
schooljaar goed te beginnen.

We kijken er naar uit om de
kinderen en u maandag weer
te zien. We hebben er zin in
en we zijn er klaar voor.

De lokalen zijn ingericht en
gezellig gemaakt, we hebben
een studiedag gehad, waarbij
we aan de slag zijn gegaan
met de nieuwe rekenmethode en verdere plannen hebben gemaakt voor de inzet
van de extra gelden, die we
gaan ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Geniet nog lekker van het
weekend en tot maandag.

Het einde van de vakantie is in
zicht. Ik hoop dat u allen een

goede vakantie hebt gehad
en lekker bent uitgerust.

Rina Vonk

Reminder gewijzigde schooltijden
Op vrijdag voor de groepen 1 t/m 4
Dit schooljaar hebben de
groepen 1 t/m 4 op vrijdag
andere schooltijden.
Kinderen in groep 1 en 2 zijn
op vrijdag om 12.15 uur uit.
De kinderen van de groepen
3 en 4 zijn om 14.30 uur uit .
De overige schooltijden blijven ongewijzigd.

Update
september2021

Coronamaatregelen
Hoewel het echte einde van de coronaperiode nog niet in zicht is, mag er gelukkig wel
steeds meer.

de contacten met ouders. Dit betekent dat
ouders de school in mogen voor bijvoorbeeld gesprekken of hulp in de klas.

Het ministerie heeft een nieuw protocol
voor het basisonderwijs opgesteld. Dit protocol volgen wij en hebben wij uitgewerkt
voor de situatie van onze school.

Bij het halen en brengen van de kinderen is
het te druk en is het aanhouden van de anderhalve meter niet mogelijk. Daarom
handhaven we de regeling van voor de zomervakantie. Ouders brengen hun kind
‘s morgens tot aan het hek en halen ze daar
‘s middags weer op. In overleg is afwijken
hiervan mogelijk (bijvoorbeeld bij kinderen
die voor het eerst naar school komen).

Kort samengevat gelden voor onze school de
volgende maatregelen:
De kinderen hoeven geen anderhalve meter
afstand te houden en mogen contact hebben met kinderen van andere groepen. Dit
betekent dat er geen cohorten zijn bij het
naar school komen en naar huis gaan. De
hekken gaan om 8.20 uur open en de lessen
starten om 8.30 uur.
Volwassenen houden bij en in de school
onderling anderhalve meter afstand. Dit
geldt voor het team onderling en ook voor

Kinderen met verkoudheidsklachten mogen
naar school. Kinderen met koorts of benauwdheid mogen niet naar school komen.
De beslisboom (zie bijlage) blijft ongewijzigd
van kracht.

deren tot en met 12 jaar vrijwel niet gevaccineerd zijn, zal voor het overgrote deel van
de groep gelden dat zij tot de niet immune
contacten behoren en in quarantaine moeten. Om het voor ons werkbaar te houden,
kiezen wij er daarom voor, om in het geval
van een besmetting in een groep, alle kinderen van de groep thuisonderwijs te geven.
Met deze maatregelen hopen wij er weer
samen voor te zorgen dat iedereen gezond
blijft en de gevolgen voor het onderwijs
zoveel mogelijk beperkt blijven
En u weet het, bij vragen mag u mailen of
bellen. Ook een vraag stellen ‘s morgens bij
het hek is altijd goed.

In het geval van besmetting van een leerling
of leerkracht is er een regeling met immune
contacten (geen quarantaine) en niet immune contacten (wel quarantaine). Daar kin-

Nieuws uit het team
Gezondheid Rianne
In de laatste update voor de vakantie berichtte ik u over de problemen in de gezondheid van Rianne, juf van groep 7B.
Gelukkig kan ik u melden dat de operatie
van Rianne is geslaagd en dat ze aan de
beterende hand is. Het is echter nog wel
te zwaar voor haar om voor de klas te
staan. Door intern te schuiven met taken
en her en der een dag extra werken door
teamleden, is het weer gelukt de vervanging rond te krijgen.
Rianne zal de komende tijd regelmatig op
school zijn en de terugkeer in de klas
wordt geleidelijk opgebouwd in de periode tot de herfstvakantie.

Nieuwe conciërge Marco stelt
zich voor
Ik ben Marco Noorderijk, 42 jaar.
Ik woon in Lopik met mijn vrouw Nicole
en ons zoontje Rafael van 5 maanden
oud.
Hiervoor werkte ik als conciërge op scholen in Stichtse Vecht.
Ik kijk uit naar het nieuwe schoolgebouw
en verwacht heel veel plezier te hebben
met het werken op deze school.
Ik heb er heel veel zin in.

Gymrooster
De groepen 3 t/m 8 krijgen op dinsdag en vrijdag gym van Rens in
de Marehal volgens het volgende rooster:

Trakteren
Als kinderen jarig zijn willen ze
graag trakteren. Met ingang van
dit schooljaar hoeven dit geen
voorverpakte traktaties meer te
zijn. We vinden het leuk als het
gezond, klein en fijn is en de
leerkracht hetzelfde krijgt als de
kinderen.
Leuke ideeën voor gezond trakteren kunt u vinden op de website Gezondtrakteren.nl

Informatieavonden
We zijn heel blij dat de nieuwe coronamaatregelen het mogelijk maken
om de informatieavonden op school
te laten plaatsvinden.

19.45 uur en de tweede ronde van
20.00 tot 20.45 uur.

Het rooster is als volgt:

De inschrijving voor de eerste of
de tweede ronde zal via Social
Schools lopen. Het aantal plaatsen
per ronde is gelijk aan de helft van
het aantal leerlingen in een groep.

Maandag 20 september
De groepen 1/2A, 4 en 5
Dinsdag 21 september
De groepen 1/2B, 3 en 6
Woensdag 22 september
De groepen 7A, 7B en 8
Per groep zijn er twee rondes.

De eerste ronde is van 19.00 tot

Per gezin kan één ouder aan de
informatieavond van een groep
deelnemen.

kan dat volgend jaar weer.
We kijken er ontzettend naar uit u weer
“live” te kunnen ontmoeten.

Na afloop van een ronde is er een
kwartier de tijd om kort in gesprek
te gaan met de leerkracht van uw
kind en eventueel een afspraak te
maken voor een vervolggesprek.
Het aansluitende koffiedrinken
gaat dit jaar niet door. Hopelijk

De Meern schoon
In 2020 hebben 24 kinderen en
ouders van onze school meegeholpen met de actie De Meern
Schoon. Vorig jaar kon deze actie
niet doorgaan, maar dit jaar mogen we weer.

De actie vindt plaats op zaterdag 18
september om 10.00 uur.

Het zou geweldig zijn als we ook
dit jaar weer met elkaar De
Meern een lekkere schoonmaakbeurt geven.

U ontvangt dan enkele dagen voor aanvang nog een e-mail met de laatste
informatie.

Via de website
www.vleutendemeernschoon.nl vindt u
meer informatie en kunt u zich aanmelden .

