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Beste ouders,
Oudergesprekken groepen 1 en 2
In week 48 en 49 zijn de oudergesprekken. Deze zullen online via Teams plaats vinden. Ouders van
deze groepen krijgen via SchOuderCom een link van de leerkracht waarmee u kunt inschrijven voor
een gesprek.
Esther, Jenny, Omar en Manon
GGD over hoofdluis
De scholen zijn na de herfstvakantie weer allemaal begonnen. Normaal gesproken worden de
kinderen eens in de paar weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep
ouders van de school. Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te
laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er
slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te
controleren. Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind zelf goed te
controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in
de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug
vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind,
start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door
aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw
kind gewoon naar school. Alvast bedankt voor uw medewerking! De GGD.
Ziek zijn of toch thuis moeten zijn en schoolwerk: hoe werkt het?
-Wanneer leerlingen ziek thuis zijn geven we, als het er naar uit ziet dat het langer dan één week
gaat duren en uw kind niet té ziek is, vanaf week 2 werk uit de klas mee naar huis, zoals we dat
ook deden vóór de corona-tijd. Daarnaast bieden we vanaf week ook 2 online onderwijs aan
(mist uw kind niet té ziek is). Wanneer leerlingen in die eerste week thuis toch al iets
willen/kunnen doen dan kunnen ze gebruik maken van de online programma’s via de eigen pc of
laptop.
-Wanneer een leerling even thuis is in afwachting van een coronatestuitslag van een gezinslid
wordt er geen werk meegegeven en bieden we ook geen online lessen aan. Het kind kan in die
tijd dan wel gebruik maken van de online-programma’s.
-Wanneer een leerling thuis in quarantaine moet (dus nadat een gezinslid of iemand met wie ze
nauw in contact zijn geweest een positieve test uitslag heeft) geven we werk mee naar huis voor
tien dagen in combinatie met online onderwijs.
-Wanneer een leerling thuis in quarantaine moet omdat het zelf positief is getest geven we, in
overleg met ouders, werk mee naar huis voor tien dagen en zorgen we voor online onderwijs.
Geven ouders aan dat het kind te ziek is dan wordt er verder afgestemd wanneer thuis werken
en aanhaken via online onderwijs wél mogelijk is.
Wij zien overigens de laatste 2 weken hier op school een positiever beeld ontstaan (minder ziek- of
afwezigheidsmeldingen) wat betreft het bovenstaande. Hopelijk is het binnenkort niet of nauwelijks
meer aan de orde, dat kinderen thuis komen te zitten. Dat zou geweldig zijn.
Alvast voor het komend weekend: Veel plezier bij de intocht van Sinterklaas in Nederland a.s.
zaterdag om 12 u op tv.

Hartelijke groet,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS DE Arcade
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