Nieuwsbrief
29 oktober 2020
Bericht van Nancy
Het steunt ons enorm om te zien hoe betrokken alle ouders en kinderen bij de ziekte en
afwezigheid van Nancy. Nancy waardeert alle kaarten en presentjes die haar via de
(school)post worden toegestuurd. Dit zijn de lichtpuntjes in haar dag. Namens Nancy,
dank jullie wel!

Covid-19 en het Protocol basisonderwijs
Helaas beheerst Covid-19 nog steeds het dagelijks leven. Ook binnen ons kindcentrum
merken wij dat er steeds meer mensen besmet raken met het Coronavirus. Om op een
goede manier te kunnen handelen, volgen wij de maatregelen van het RIVM. Deze
maatregelen worden specifiek voor scholen beschreven in het Protocol basisonderwijs.
We hanteren de afspraken rondom hygiëne en waarborgen de anderhalve meter afstand.
In het protocol wordt beschreven dat het betreden van de
school, door ouders, wordt afgeraden. In dit advies gaan wij als
kindcentrum mee. Helaas kunnen vanaf vrijdag 30 oktober
ouders niet meer zomaar het gebouw betreden. Dus ook niet
als lees-, kook-, luizenouders of tijdens een verjaardag. Voor
kinderen die net 4 jaar worden en dus voor het eerst op school
komen, maken wij een uitzondering. De leerkracht zal u
hierover informeren.
Daarnaast worden wij als school gevraagd om bij te houden
welke gezinnen besmet zijn geraakt met Covid-19 en welke
kinderen hierdoor geen onderwijs op school kunnen volgen. Wilt u aan ons melden als één
van de gezinsleden een Covid-19 test moet ondergaan en zou u op het moment dat u de
uitslag heeft ontvangen, deze aan ons willen doorgeven? Dat mag via
info@dehoeveschool.nl of telefonisch via onze conciërge Hans van Rossum. Dan kunnen
wij dit noteren en hier rekening mee houden.
De kinderen krijgen de aankomende periode hun rapfolio mee naar huis. In het rapfolio
vindt u een brief met daarin de afgesproken tijd voor het oudergesprek. Deze gesprekken
zullen plaatsvinden via Teams. Hiervoor krijgen onderbouwouders te zijner tijd een
uitnodiging per e-mail. Voor midden- en bovenbouwouders vindt u de uitnodiging via het
MOO-account van uw kind. Inloggen in MOO kan op alle apparaten: een telefoon, een
tablet, een laptop, maar mocht u toch denken, dan liever een gewone belafspraak. Dat
kan natuurlijk ook.
Over de definitieve adviesgesprekken voor groep 8 die gepland staan voor 8 december
a.s. wordt u nog geïnformeerd.
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Over het thuiswerken
Om onderwijs op maat te kunnen waarborgen, wordt er vanaf
maandag 2 november digitaal onderwijs aangeboden. Dit is
expliciet voor de kinderen die thuis in quarantaine moeten, omdat
één of meer leden van het gezin besmet zijn geraakt met Covid-19.
Voor de onderbouw wordt er op de site een brief geplaatst waarin
beschreven wordt wat er op school aangeboden wordt en hoe dit
thuis kan plaatsvinden. Voor de midden- en bovenbouw kunnen de
kinderen inloggen via moo.nl en daar staat een weekplanning klaar.
De bovenbouw geeft naast opdrachten in MOO ook Topo en Engels
mee naar huis.

Start techniekproject
Na de herfstvakantie zijn wij gestart met een nieuw schoolbreed project, namelijk
techniek. In de onderbouw werken de kinderen over magneten en spiegels. Zij ervaren
waar magneten en spiegels voor dienen. Robinson Crusoë staat centraal in de
middenbouw. De kinderen leren meer over verschillende verbindingen. In de bovenbouw
werken kinderen over en met kernreacties.

Ziekmeldingen en andere afspraken i.v.m. afwezigheid
De leerkracht heeft niet altijd tijd om voor schooltijd al de e-mails die via de bouwmail
binnenkomen, te lezen.
Wilt u korte meldingen zoals ziekte of andere afspraken in verband met de afwezigheid
van uw kind(eren) doorgeven via 033-2536093? Het formulier invullen op de website kan
ook. Deze berichten worden voor aanvang van de lessen gelezen en de afwezigheid wordt
dan doorgegeven aan de betreffende teamleden en medewerkers van de TSO.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje naar
info@dehoeveschool.nl.
Hartelijke groet,
Het team van de Hoeve

Onze voorleestalenten in de bovenbouw!
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