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Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat iedereen een fijne ontspannen vakantie heeft gehad. We kijken ernaar uit de
kinderen maandag 30 augustus om 8.30 uur weer te verwelkomen op school! Samen met u gaan
we er een mooi schooljaar van maken. De jaarkalender ontvangt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Fris van start!
In de vakantie zijn de binnenmuren van de school hersteld en geschilderd en daarna is de school
grondig schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Afgelopen weken hebben de leerkrachten
het meubilair en de leermiddelen weer op hun plaats gezet en heeft Geert geholpen om weer een
en ander op te hangen.
Groep 6-7-8 zit vanaf nu in het lokaal achter de aula. Dankzij de glazen schuifdeuren tussen dat
lokaal en de aula kunnen we de aula gemakkelijker gebruiken voor zelfstandig werken,
groepsopdrachten, onderzoekend leren en ‘maaklessen’.
Groep 3-4-5 houdt het eigen lokaal. ’s Ochtends zal het oude lokaal van 6-7-8 gebruikt worden voor
de lees- en rekenlessen voor groep 3. Na de instructies kan dat lokaal gebruikt worden voor extra
ondersteuning, groeps- en doe-opdrachten.
Komend najaar richten we de aula opnieuw in. We kiezen nieuw meubilair uit en mooie,
uitnodigende boekenkasten. Ook krijgt de schoolbibliotheek een update.
Meer en meer zullen zo de indeling en inrichting van ons schoolgebouw onze onderwijsvisie en
werkwijze weerspiegelen en ondersteunen.

Af- en aanwezigheid en gedeeltelijke vervanging Jacqueline van der Spank
Jacqueline zal de komende tijd weer regelmatig een paar uur op school aanwezig zijn. De dagelijkse
leiding neemt ze nog niet op zich. Bij vragen/problemen/verzoeken is het de bedoeling dat u
contact opneemt met de groepsleerkracht van uw kind. Indien nodig houdt de leerkracht
ruggenspraak met de intern begeleider of directeur of verwijst zij u naar de intern begeleider of
directeur.
Manon van den Kerkhof staat voorlopig de hele week voor groep 6-7-8. De instructies en
ondersteuning die Jacqueline op zich zou nemen in de midden- en bovenbouw worden de komende
tijd zoveel mogelijk overgenomen door Nanneke Veld en door Marloes Verploegen uit de
vervangerspool. Nanneke is op dinsdagochtend en zo mogelijk ook op woensdagochtend aanwezig;
Marloes komt op maandag- en donderdagochtend.

Coronamaatregelen na de zomervakantie: nauwelijks veranderingen voor het basisonderwijs
Op basis van de adviezen van het OMT en het kabinetsbesluit over de coronamaatregelen van
13 augustus, zijn de richtlijnen voor veel maatschappelijke, culturele en onderwijssectoren
bijgesteld. Voor het basisonderwijs zijn de wijzigingen echter minimaal. Dit heeft ermee te maken
dat kinderen in de basisschoolleeftijd niet worden ingeënt.
In het protocol voor het basisonderwijs dat sinds 23 augustus geldt, zijn hygiëne en voorzichtigheid
het uitgangspunt. Dit betekent:
- dat basisregels van kracht blijven: anderhalve meter afstand tussen volwassenen, handen wassen,
thuisblijven en laten testen bij klachten, en goed ventileren (zie bijlage);
- dat als een leerling ziek wordt (koorts, benauwdheid, veel hoesten), hij/zij direct door een
ouder/verzorger wordt opgehaald; de richtlijn ‘neusverkouden kinderen’ is hierbij leidend (zie
bijlage);
- dat kinderen en ouders/verzorgers die op vakantie zijn geweest in een zeer hoogrisicogebied,
thuisblijven totdat hun quarantaineperiode voorbij is en zij negatief getest zijn;
- dat scholen besmettingen melden bij de GGD en adviezen van het GGD-scholenteam opvolgen;
- dat de gezondheidscheck wordt toegepast wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school inkomen.
Om deze maatregelen uit te kunnen voeren kunnen we op Roncalli ouders/verzorgers alleen op
afspraak op school ontvangen. We kunnen geen groepen volwassenen ontvangen en daarom vindt
de ouderinformatieavond online plaats.
Bij schoolactiviteiten als bijvoorbeeld de kinderboekenweek zijn geen ouders aanwezig.
Ook de luizencontrole door ouders gaat voorlopig niet door. Wilt u uw kind thuis zelf zorgvuldig
controleren op luizen/neten en eventuele aanwezigheid van neten/luizen op school melden?
Tot slot vraagt het protocol dat ouders/verzorgers ook bij het brengen/halen onderling de
anderhalve meter afstand bewaken. Daarom laten we kinderen verschillende ingangen gebruiken.
Op advies van de MR-ouders gaan we hierbij het gebruik van de poort aan de Boomsestraat
vermijden. Door de daar geparkeerde auto’s is de verkeerssituatie er helaas te onoverzichtelijk en
gevaarlijk geworden.
Vanaf maandag 30 augustus geldt het volgende:
- Groep 1-2 komt via de poort bij de beweegtuin het schoolplein op en via de deur bij het
kleuterlokaal de school binnen;
- Groep 3-4-5 komt via de poort bij de kleuteringang het schoolplein op en via de deur bij het eigen
lokaal de school binnen;
- Groep 6-7-8 komt via de grote poort tegenover de hoofdingang het schoolplein op en via de
hoofdingang de school binnen;
- Kinderen die fietsend naar school komen, lopen met hun fiets aan de hand over het schoolplein en
stallen hun fiets in de fietsenstalling.
Mede namens de MR vragen we u dringend om géén auto’s op de stoep te parkeren!
Groepen en leerjaren mogen in het nieuwe protocol gemengd worden. We zijn nog wat voorzichtig
met het gebruik van de gymzaal en verzorgen de gymlessen tot nader order nog buiten.

Geslaagd!
Vorig schooljaar volgde Helmy Lenders de Post-HBO-opleiding De Veranderkrachtige Leerkracht.
Manon van den Kerkhof nam deel aan de Post-HBO-opleiding Bewegingsonderwijs.
Trots kunnen we u laten weten dat zowel Helmy als Manon zijn geslaagd.
We feliciteren hen allebei van harte!

Foto met ballon
Vóór de vakantie hebben de kinderen een ballon mee naar
huis gekregen. U werd gevraagd tijdens de vakantie een foto
te maken van uw kind met de opgeblazen ballon en deze
naar de leerkracht te sturen.
Heeft u dat nog niet gedaan, geeft u uw kind dan de eerste
schooldag een geprinte foto mee? Dank u wel!

Bijlagen bij deze Nieuwsbrief:
-

Jaarkalender Roncalli voor ouders/verzorgers

-

Beslisboom Neusverkouden Kinderen

-

Basismaatregelen Corona

