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Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Stjelp,

Agenda
Hierbij weer een nieuwsbrief. De frequentie van de nieuws-

Donderdag 1 april

brieven is een stuk lager dan gebruikelijk. Dit heeft met de

‘s middags leerlingen vrij vanaf 12
uur

Corona te maken; er zijn nou eenmaal minder activiteiten.

Daarnaast zijn er aparte brieven betreffende de Regio-

Vrijdag 2 maandag 5 april

school. Wie had gehoopt in deze brief al iets over de pei-

Goede vrijdag/ Pasen

ling te lezen, moet nog even geduld hebben. Het infobulletin is in de maak en kunnen jullie dinsdag of woensdag verwachten. Daarin ook de bevindingen van de peiling.
Team de Stjelp

Dinsdag 20 woensdag 21
IEP eindtoets
Donderdag 22 april
Schoolfotograaf
Dinsdag 27 april
Vrij i.v.m. Koningsdag

Korte berichten
Opruimen

Vrije middag

Zo langzaamaan beginnen we in
school met het opruimen van spullen, om in de laatste weken de
school in de Regioschool te transformeren. Er gaan spullen uit Baard
weg, er blijven spullen, er komen
spullen uit Jorwert mee en er wordt
nieuw aangeschaft. Een hele verhuizing!

Donderdag 1 april om 12 uur begint
voor de kinderen het Paasweekend.
Geen grap! Als team hebben we die
middag een online scholing.

Nieuw thema

De komende periode werken we
over de ‘Lente’, maar voor ook over
‘Wereldsterren’. Sterren van nu,
maar ook sterren die niet meer onder ons zijn zoals Ghandi, Mandela,
IEP
Marlyn Monroe. Dit thema hadden
De kinderen van groep 3 t/m 8 heb- we uitgekozen om te koppelen aan
ben de iep-toetsen gemaakt. Deze
de feestelijke ouderavond. Helaas zit
toetsen vervangen de Cito toetsen.
dat er nog niet in. In ieder geval niet
Het was even wennen.. Of nee eigen- zoals we gewend zijn. We gaan de
Onder het dak van de fietsenstalling
lijk helemaal niet. Iedereen had al vrij ouderavond anders invullen. Hoe en
zetten we steeds spullen neer die
snel door hoe het allemaal in zijn
wat daar komen jullie de komende
weggaan. Rond mei/ juni komt er
werk ging. Dat iedereen de toetsen
weken achter. Wel vragen we jullie
een container waar dit ingaat. Wil
op de Chromebook kon maken, was om donderdag 29 april aan het begin
iemand het hebben en meenemen
natuurlijk super.
van de avond vrij te houden (onder
dan is dat ook prima! Er staan nu
enige voorbehoud).
bijv. een aantal stoelen die weggaan Groep 8 maakt in april nog een eindals ze niet door jullie worden meege- toets. Groep 3 t/m 7 maakt de laatste toetsen van het schooljaar in
nomen. Neem gerust mee!
mei/ juni.
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Corona dingen
Het blijft lastig om soms te besluiten of een kind thuis moet blijven of niet.
Gelukkig nemen jullie bij twijfel contact met ons op en komen we er tot nu toe altijd in goed
overleg wel uit. Een paar dingen die misschien goed zijn om te weten.
Een broer(tje)/ zus(je) zit in quarantaine mag mijn kind wel naar school?
Om ons heen horen we steeds vaker dat collega-scholen en opvanglocaties dicht moeten omdat er Corona bij kinderen
of leerkrachten is geconstateerd. Doordat op scholen/ opvang steeds vaker Corona is, komt het ook steeds vaker voor
dat een broer(tje)/ zus(je) in quarantaine moet. We krijgen dan vaak de vraag of de andere kinderen van het gezin wel
naar school mogen. De richtlijnen zeggen van wel. Als school heeft het onze voorkeur om te wachten met het naar
school gaan tot het zeker is dat er geen sprake is van Corona binnen het gezin. Lukt het nou niet om de kinderen thuis
op te vangen en willen jullie de kinderen wel naar school laten komen, dan graag wel aangeven dat er sprake is van
een quarantaine bij een ander jong gezinslid. We kunnen dan als school nog kijken welke extra maatregelen we kunnen en moeten nemen. Wat we echt willen voorkomen is dat we weer hele klassen of de hele school naar huis moeten
sturen. En kiezen dan liever het zekere voor het onzekere.
Tip
Veel kinderen hebben geen Digi-D. Wanneer je besluit je kind te laten testen, heb je de uitslag veel sneller wanneer je
kind in bezit is van een Digi-D. Hoe sneller de uitslag, hoe sneller je kunt handelen naar de situatie. De aanvraag van
een Digi-D duurt meestal drie dagen. Dus nog aanvragen op de dag dat je ook gaat testen, heeft niet heel veel zin
meer.
Verder merkt de GGD dat er vaak al vóór 5 dagen quarantaine wordt getest. Dit heeft geen enkele zin. Pas na 5 dagen
quarantaine heeft testen zin, wanneer je daarvoor kiest uiteraard. Test je niet dan is de quarantaineperiode lang, namelijk tien dagen.
Handen wassen
We blijven als school enorm scherp op het handen wassen. Het is denken we goed wanneer jullie als ouders ook de
kinderen hier op wijzen. We hebben vaste momenten waarop we handen wassen. Maar tussen die momenten door
kan het misschien ook nodig zijn en dat kunnen we niet controleren.

Alvast een fijn Paasweekend!
Team de Stjelp

