Donderdag 3 februari 2022

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Hectische tijd
Deze week heeft u via het ouderportaal een brief met een update over de corona-situatie op school ontvangen. We moesten helaas vanochtend meteen al overgaan tot het thuis laten van maar liefst vier groepen. Zeven collega’s die fulltime een groep hebben zijn thuis omdat zij in isolatie moeten.
De ouders van die groepen zijn gisteren en vanochtend geïnformeerd.
We zetten ons schrap en verwachten dat er ook komende week nog dit soort situaties kunnen ontstaan.

Nog even voor de duidelijkheid
Hoe lang blijft een leerling thuis met corona?
Leerlingen met corona blijven thuis. De isolatie duurt 7 dagen vanaf eerste dag dat er klachten zijn. Zijn er
geen klachten dan geldt 7 dagen isolatie vanaf de testdag. Een leerling moet bij terugkomst op school 24 uur
klachtenvrij zijn.
Een voorbeeld: Een leerling heeft geen klachten. Test op b.v. maandag positief. Maandag noemen we dan
dag nul. Daarna volgen 7 dagen thuisblijven. Na 24 uur klachtenvrij mag hij of zij weer naar school. Dat is dus
een week later.
Moet een leerling met klachten naar huis?
Bij milde verkoudheidsklachten blijven leerlingen thuis. Zijn ze toch op school dan worden ze opgehaald door
ouders. Ze doen dan eerst een zelftest of laten zich testen bij de GGD. Is de uitslag negatief dan mag de leerling weer naar school. Als ouders er voor kiezen om niet te testen dan mag de leerling pas weer na school als
de klachten voorbij zijn. Een doktersverklaring b.v. bij hooikoorts is ook voldoende als milde klachten aanhouden.
PS
Nu het aantal besmettingen toeneemt heeft dit tot gevolg dat de leerkracht niet meer elke besmetting aan de
ouders door kan geven.

Dankjewel!!
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te complementeren met de fijne manier hoe er omgegaan wordt met de verschillende groepen die noodgedwongen niet naar school kunnen komen. We
zien een enorme draagkracht en flexibiliteit bij u als ouder. Het moet ongetwijfeld af en toe lastig zijn om het thuis goed geregeld te krijgen. Maar
wij zien dat er snel geschakeld wordt, dat er veel positieve reacties komen, dat kinderen van en voor elkaar opgevangen worden en dat ook het
thuiswerken goed opgepakt wordt! Hier zijn we erg blij mee en geeft ons
het gevoel dat we het SAMEN doen!
Team OBS ’t Hout.

Juf Emine
Na 20 jaar gewerkt te hebben op ’t Hout gaat juf Emine na de carnaval een nieuwe uitdaging aan en lesgeven
in het MBO. We feliciteren haar en wensen juf Emine vanzelfsprekend ontzettend veel succes en plezier toe!
Meneer Dennis zal na de carnavalsvakantie groep 6B de hele week gaan begeleiden.

Studiedag
Ondanks de beperkingen die er door corona zijn hebben we gisteren online goede gesprekken met elkaar gevoerd. Onderwerp was o.a. het voeren van leergesprekken met leerlingen uit je klas.
’s Middags hebben leerkrachten met collega’s van hun eigen jaargroep gewerkt aan taken die voor hen en de
leerlingen van belang zijn.

Gymrooster
In het gymrooster zijn enkele aanpassingen gedaan voor de groepen 4 en groep 8A:
Maandag

Dinsdag

08:30–09:15
09:15–09:55
09:55–10:35
10:35–11:15
11:15–11:55

6C
8B
5A
5B
5C

08:30–09:15
09:15–09:55
09:55–10:35
10:35–11:15
11:15–11:55

12:45-13:25

6A

12:45-13:25

13:25-14:05

6B

13:25-14:05

14:05-14:45

8C

14:05-14:45

Woensdag
5B
4A
4B
5A
4C
3A
C
3B
C

08:30-09:15
09:15–10:00
10:00–10:45
10:45–11:30
11:30–12:15

Donderdag
8B
8C
6B
5C
8A

08:30–09:15
09:15–09:55
09:55–10:35
10:35–11:15
11:15–11:55
12:45-13:25
13:25-14:05
14:05-14:45

Vrijdag
8A
4BA
4CA
3AB
3CB

08:30–09:15
09:15–10:00
10:00–10:45
10:45–11:30
11:30–12:15

6A
6C
7A
7C
7B

7A
7B
7C

Wat kun je allemaal doen met je bibliotheek abonnement:
E-books en luisterboeken
Naast de boeken die je uit de bibliotheek meeneemt, krijg je met je abonnement ook toegang tot de online Bibliotheek. Als jeugdlid mag je daar elke drie weken maximaal 10 e-books en 10 luisterboeken lenen. Je kunt
ze lezen of luisteren via de online Bibliotheek-app die je gratis op je telefoon of tablet installeert.
Deze e-books en luisterboeken kun je als jeugdlid lenen:
•
Alle jeugdtitels
•
Alle e-books en luisterboeken van 'Lezen voor de lijst'
Voorleesfilmpjes
Met je jeugdabonnement kun je ook de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek, Bereslim en Bliksem! bekijken.
Als bibliotheeklid kun je ook nog gebruik maken van digitale bronnen als Junior Einstein waarmee je schoolwerk kunt oefenen, je kunt er gratis mee inloggen bij Yoleo voor karaokeboeken.

Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag staat de kist met gevonden voorwerpen buiten bij de ingang van nr. 13. Wilt u controleren of er
iets van uw kind(eren) bij ligt, na volgende week vrijdag (11 februari) worden de overgebleven spullen opgehaald door stichting Lief.

Hondenpoep
Rondom school is veel overlast van hondenpoep. Daarom ook aan ouders een vriendelijk verzoek om niet met
hun hond naar school te komen als ze hun kinderen komen ophalen. Er mogen immers geen honden rond het
schoolgebouw, ook niet op de voet-/fietspaden er naar toe.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen weer schoolfruit, op dinsdag, woensdag en donderdag. Er wordt waspeen,
sinaasappel en een appel uitgedeeld.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
7
8
9
9
9
10
12
12

februari:
februari:
februari:
februari:
februari:
februari:
februari:
februari:

Noud Hartogs .............
Mees Mendoza...........
Phileine van Meelis ....
Pepper Klaus..............
Jaycen Nieuwenburg ..
Keanu Bulut ...............
Luca Thoonen ............
Riva Kouwenberg .......

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1/2D
4A
1/2C
4B
7C
7A
3A
4B

