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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Zonnig weer van start!
De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er alweer op. Een bijzondere week, waarin we de mutsen, sjaals
en snowboots van voor de vakantie verwisselende voor buitenspelen zonder jas. Ja, het was deze week
zomaar ineens lente in en om ’t Noorderlicht. Een vrolijke start, voor het team en de kinderen.
Deze week ging er veel gewoon op onze school. Toch zijn en blijven we ons bewust van de maatregelen en
merken we ook het effect van het corona-virus op de bezetting van het team. Er blijven collega’s die soms
uit voorzorg niet kunnen werken en dan is de vraag of er een invaller beschikbaar is. Deze week hebben we
afwezige teamleden goed kunnen opvangen en kregen de kinderen alle dagen les. Gelukkig!
We zien dat veel ouders zich bewust zijn van zo weinig mogelijk drukte rondom het schoolplein. Fijn, om te
zien dat jullie het moment van brengen en halen zo kort mogelijk laten zijn, zodat het afstand houden tot
elkaar goed lukt. Afgelopen week waren er ook een aantal momenten waarop we zagen dat er drukte rondom
het plein was. We blijven hier op letten en bekijken of er nog aanpassingen, zoals meer verschillende brengen haalmomenten, nodig zijn.
Ondertussen weten we dat er tot de zomervakantie aanpassingen nodig gaan blijven in de school en ook bij
activiteiten die er tot de zomervakantie gepland staan. Met het team en de ouderraad bespreken we in de
komende 2 weken deze activiteiten. Wat kan er wel ? Waar kunnen we nu op anticiperen en als er iets niet
kan, kunnen we daar dan iets anders voor bedenken. We kijken uit naar die vrolijke, gezellig en zonnige
momenten!
Met vriendelijke groeten, mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 1 - 5 maart
Maandag
1 maart
Dinsdag
2 maart

Week van 8 – 12 maart
Maandag
8 maart
Dinsdag
9 maart

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 maart
4 maart
5 maart

10 maart
11 maart
12 maart

Kinderraad
AJK kinderen om 12.15
uur vrij

Alle kleuters vrij

Onderwijs op afstand
Indien er groep volledig in quarantaine gaat, omdat er een positieve besmetting is, krijgt de groep
onderwijs op afstand. Dat betekent kinderen thuis aan schooltaken werken en we na 1 of 2 dagen ook
online contactmomenten organiseren.
Hoewel we niet hopen dat het nodig gaat zijn, zorgen we ervoor dat alle kinderen thuis een taak hebben
om de eerste dag dat de groep niet naar school kan werk heeft om mee aan de slag te gaan. Dit kan werk
zijn op de Yurlspagina, voor de onderbouw of een werkpakketje voor de bovenbouw.
Van de leerkrachten horen jullie via een Parro-bericht, welk werk ze uit voorzorg meegeven of klaarzetten.
Goed bewaren dus!

Gymlessen
Vanaf komende week starten we de gymlessen weer op. Deze lessen vinden zoveel mogelijk buiten op het
schoolplein plaats. Hiervoor zijn geen gymkleren nodig.
Bij slecht weer gaan de kinderen naar de gymzaal. Het is toegestaan vanuit het protocol dat de kinderen
zich omkleden in de kleedkamers.
Het is dus fijn dat de kinderen van maandag binnen gymkleren meenemen, zodat bij slecht weer het
mogelijk is om binnen te gymmen.
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