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Agenda
Datum
08-06-2020
27-06-2020
06-07 t/m
14-08-2020

Activiteit
Weer hele dagen naar school
Oud papier
Zomervakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen
Beste ouder/verzorger,
In december stond het Coronavirus nog ver van ons af.
Sinds 16 maart 2020 is dat helemaal anders en stond het
maatschappelijk leven bijna helemaal stil. We zijn blij dat
het
kabinet
besloten
heeft
om
een
aantal
Coronamaatregelen verder te versoepelen, maar we
willen daarbij niet voorbijgaan aan de directe en indirecte
slachtoffers van het virus. We wensen allen die op welke
wijze dan ook getroffen zijn door het virus veel sterkte
voor nu en in de toekomst.
Eén van de versoepelingen betreft het besluit om de
kinderen voor het primair onderwijs vanaf 8 juni
weer volledig naar school te laten gaan.

Omdat uit allerlei onderzoeken, zowel in Nederland als in
andere landen, langzamerhand duidelijk wordt dat
kinderen van 0 – 12 jaar niet tot nauwelijks vatbaar zijn
voor COVID-19, verwachten we vanaf 8 juni alle kinderen
weer op school. Voor de kinderen in deze leeftijdsgroep
geldt dan ook de afstandsregel niet.
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten (bijv.
hooikoorts) kunnen gewoon op school komen.
Treden klachten plotseling op (koorts, verkoudheid,
keelpijn etc.), dan vragen we u dringend om uw kind thuis
te houden totdat de klachten verdwenen zijn.
Corona in het gezin?
Mocht het virus u of uw naaste treffen dan gelden de
volgende afspraken:
1. Een ieder die positief test op Covid-19 gaat in
thuisquarantaine totdat de persoon volledig
klachtenvrij is + twee weken.
2. Daarnaast wordt er een contactonderzoek gedaan. Alle
personen met wie de positief geteste persoon contact
heeft gehad gaan ook minimaal twee weken in
thuisquarantaine.
3. Stel te allen tijde de directeur van de school op de
hoogte van uw situatie.
Schoonmaak
We blijven doorgaan met het extra schoonmaken van de
school en het meubilair. We vinden het erg belangrijk om
er alles aan te doen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Vandaar onze blijvende extra
inzet op schoonmaak.

De situatie vanaf 8 juni
We zijn allemaal erg blij dat de scholen vanaf 8 juni weer
voor 100% open gaan. We gaan weer werken volgens het
normale rooster van voor de Corona crisis, maar we
houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
Dat betekent:
 Ouder(s)/verzorger(s) komen in principe niet in de
school en blijven zoveel mogelijk wachten aan de
rand van het schoolplein. Kinderen worden door 1
ouder/verzorger gebracht en gehaald.
 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun
handen wassen.
 In de school houden volwassenen minimaal 1,5
meter afstand van elkaar.
 Na school gaat iedereen direct naar huis of naar
de BSO.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork

Tenslotte
We zijn blij dat we een mooi vooruitzicht hebben om de
school per 8 juni weer voor 100% te openen. We hebben
een rare en nare tijd achter de rug en we beseffen maar al
te goed dat de druk op de thuissituatie bij tijd en wijle erg
hoog was en wellicht nog is.
We bedanken u in ieder geval voor uw begrip en uw inzet
voor wat betreft het thuisonderwijs.

Laten we ervan uitgaan dat we het ergste achter de rug
hebben en we kijken weer met vol vertrouwen naar de
toekomst.

klik hier voor het fotoalbum op onze website
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Gymnastiek
Omdat de binnensporten nog in de lockdown zitten,
mogen we geen gymlessen geven in de zaal.
Als het weer het toelaat gaan we, de komende 4 weken,
zoveel mogelijk de gymlessen buiten geven.
Schoolfotograaf
In juni staat schoolfotografie weer op het programma.
Echter, we leven op dit moment in een tijd dat we zo min
mogelijk volwassenen kunnen ontvangen in de school en
we moeten voorkomen dat er teveel verkeersstromen
ontstaan in het gebouw.
Vanuit dat oogpunt bezien is het dan ook niet verstandig
om de schoolfotograaf te laten komen.
We hopen dat we het volgend schooljaar weer gebruik
kunnen maken van de schoolfotograaf.

Groep 3b
De schooldagen zijn kort, maar er wordt wél hard gewerkt
en dat hebben we laatst buiten gedaan. Wat zijn er veel
woorden geschreven door groep 3b!

Groep 3a
Als echte speurneuzen ging groep 3a op zoek naar
woorden! Weer een heerlijk lesje spelling buiten ☀️

Nieuws vanuit school / Groepen
Zwemmen groepen 5 t/m 8
We gaan nog een paar keer zwemmen, onderstaand vindt
u het rooster. Er mag na het zwemmen niet gedoucht
worden.
Er wordt gezwommen op 12, 19 en 26 juni.
Groep 8a
Groep 8b
Groep 7
Groep 6
Groep 5/6
Groep 5

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

Van de ouderraad

Oud papier

Groep 1b/2b
Woorden maken en woorden raden kan groep 1b/2b al
prima!
Eerst in de klas klanken springen in hoepels. De rest van
de groep moet raden welk woord er gesprongen is. Dat is
leuk!
Natuurlijk kunnen we dit ook super goed op het plein
doen. Krijt mee en tekenen maar. Wat een plezier!

Zaterdag 27-06-2020
Dennis ter Heide
Anno Hoekstra
Martin Lubbinge
Henri Meijering
Alwin Brunsting
Tom Delobel
De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers” krijgen ca. een week van te voren een sms
ter herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Bijlage: Via de link bieb op school krijgt u toegang tot hun
laatste nieuwsbrief met leuke tips.
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