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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Corona update
Vanwege de laatste berichten over het verloop van de pandemie, is het goed om jullie te informeren over
wat we zien in en rond de school.
Wat gaat er goed:
 Er zijn geen teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers waarbij corona is vastgesteld.
 De kinderen werken goed mee aan het handen wassen en het hoesten/niezen in de elleboog.
 Kinderen met lichte verkoudheidsklachten komen weer naar school.
 We hebben goed in beeld wat de situatie is, vanwege het Parro-bericht wat de leerkracht stuurt als
een kind niet op school is.
 De afgelopen week konden we alle leerkrachten, die uit voorzorg thuis waren, vervangen.
 Er komen geen ouders/verzorgers zonder afspraak in de school.
 Iedereen in het gebouw bewaart de andere halve meter afstand van elkaar. Ook bij de
oudergesprekken afgelopen week zagen we dat dit veelal goed ging.
Wat is in de komende weken belangrijk:
 Het alert blijven van de anderhalve meter afstand en elkaar erop aanspreken als we zien dat iemand
zich vergist. Ook buiten bij het hek of bij bijvoorbeeld luizen kammen is dit van belang.
 Het toepassen van de beslisboom en dus blijven kinderen thuis als dit nodig is.
 Dat we door ouders/verzorgers geïnformeerd worden als er een gezinslid is, waarbij er corona is
vastgesteld.
 Dat we ouders/verzorgers een Parro-bericht sturen als een leerkracht niet op school is.
Een goed en gezond weekend toegewenst allemaal en we informeren jullie weer in de volgende nieuwsbrief.
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 5 – 9 oktober
Maandag
5 okt.
Dag van de leraar
Kinderraad
Dinsdag
6 okt.
Woensdag
7 okt.
STUDIEDAG
Alle kinderen vrij
Donderdag
8 okt.
Vrijdag
9 okt.

Week van 12 – 16 oktober
Maandag
12 okt.
Dinsdag
Woensdag

13 okt.
14 okt.

Donderdag
Vrijdag

15 okt.
16 okt.

MR- vergadering
Afsluiting
kinderboekenweek
Alle kleuters vrij

Instuif op woensdag 14 oktober vervalt
Op de jaarkalender stond op 14 oktober een instuif gepland, die gekoppeld was aan de afsluiting van de
kinderboekenweek. Deze instuif komt te vervallen.

Luizencontroles
Op dit moment zijn er een aantal groepen waarin bij een leerling luizen geconstateerd zijn. In deze groepen
is of wordt er luizen gekamd. Als dit speelt in de groep van jullie kind, ontvangen jullie van de leerkracht
hier informatie over.
Na de herfstvakantie vindt er in de andere groepen groep luizen kammen
plaats. Tot die tijd is het natuurlijk goed om het haar van je kind regelmatig
te controleren.

Ventilatie in het Noorderlicht
Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar de ventilatie in het gebouw. Zoals onze verwachting was
vanuit eerdere controles, is nu aangetoond dat de luchtkwaliteit in het Noorderlicht goed is. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vinden jullie een brief met verdere informatie hierover van Sineth, het bedrijf wat het
onderzoek in opdracht van Kans & Kleur heeft uitgevoerd.

Speciale dag voor meneer Erik
Afgelopen maandag was een speciale dag voor meneer Erik. Hij
heeft de pensioengerechte leeftijd bereikt! Kleuters die een liedje
zongen, een versierd kantoor, iets lekkers met het team: meneer
Erik was blij verrast.
Ondanks deze mijlpaal verandert er eigenlijk niet zoveel. Meneer
Erik is na afgelopen maandag gewoon nog steeds vaak te vinden
op z’n eigen plek in het Noorderlicht!
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