-

24, 25 sept omgekeerde tien minuten
gesprekken

-

Fruitproject gaat niet door

-

Openmiddag gaat niet door

-

30 sept. start Kinderboekenweek
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De gouden weken:
De -eerste weken van een schooljaar besteden
we veel aandacht aan sport en spel en
samenwerkingsopdrachten. Dit doen we om het
groepsgevoel van de kinderen te versterken.
We noemen deze weken de gouden weken.

De Ark, een fijne school:
Wij genieten er volop van dat we weer met volledige
groepen naar school mogen gaan. Er bereiken mij
allerlei mailtjes van ouders; de één vindt dat we
allemaal mondkapjes moeten dragen, de ander vindt
alle regels onzin. Wij volgen als Greiden (en de Ark)
de PO-raad.

Wij volgen nog steeds het PO-veiligheidsprotocol.
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5
meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun
handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de
BSO. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van
het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is
het extra van belang dat die worden nageleefd.
Het gaat daarbij om: • Een goede melding en
monitoring van besmettingen; • Het strikt
toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers
en andere volwassenen de school binnentreden
(bij urgentie) (zie voor meer informatie:
rivm.nl/documenten/triage-bezoekers);
• Het strikt toepassen van de overige
hygiënemaatregelen. Bij de uitvoering van dit
protocol wordt de medezeggenschapsraad
betrokken op basis van de WMS, waarbij de
termijnen voor overleg in redelijkheid worden
ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen
worden genomen

Als we in de school kijken, ervaren de kinderen
nauwelijks veranderingen ondanks de
coronamaatregelingen. We wassen wat vaker onze
handen en er wordt meer schoongemaakt. De
leerkrachten zijn alert wat betreft de gezondheid en het
welbevinden van de kinderen zoals altijd.
Uit veiligheidsoverwegingen gaat het fruitproject dit
jaar niet door (besluit MR)
Buiten de school is het van belang dat de ouders 1 ½
meter afstand houden van elkaar. We willen elkaar niet
besmetten en er tevens aan meewerken dat het
percentage coronabesmettingen in Friesland laag blijft.
Er wordt nagedacht (in overleg met de MR) over het wel
of niet deelnemen aan excursies. Bij alles wat we doen
leven we de RIVM maatregelingen na.

1

Samen. De omgekeerde tien minuten
gesprekken vonden al in de tweede week plaats.
De meeste ouders schijnen het beeldbellen fijn
te vinden. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen
mogelijk (bezoek op school) indien u dit wenst.
Dit doen we dan wel volgens het PO-protocol.
We werken graag met u als ouders samen. U
kent uw kind het best en onze kracht zit in het
geven van goed onderwijs. Het is fijn om onze
inzet en krachten te koppelen, zodat we het
beste onderwijs kunnen geven aan uw kind.

Sociale veiligheidsbeleving
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen
zich veilig voelen op school. In alle groepen
hebben we gesprekken over dit welbevinden.
We voeren regelmatig kindgesprekken. Ook
hebben de kinderen van af groep 5
vragenlijsten ingevuld van KanVas (digitale

Kanjer Volg- en Adviessysteem). Als er
aanleiding toe is, volgt er altijd een
kindgesprek.

Sociale Veiligheid
We besteden veel aandacht aan sociale veiligheid
van kinderen, ouders en leerkrachten. We passen
de Kanjertraining toe en schakelen soms hulp in van
een SoVa -trainer, kindercoach of begeleider. We
vinden het belangrijk dat al onze kinderen zich oké
voelen. We vragen kinderen om rekening met
elkaar te houden en begrip voor elkaar te tonen als
er eens iets mis gaat. Hetzelfde vragen we aan
leerkrachten en ouders. Met elkaar doen we ons
best. Mocht er iets zijn op dit gebied, wilt u dan
altijd aan de bel trekken?

Zo belangrijk: lezen en bewegen! We mogen
weer naar gym en maken weer gebruik van de
bibliotheek, in beide gevallen wel met
aandacht voor goede hygiëne
maatregelingen.

MR & OR Samen kunnen we meer!
In De Ark werken we allemaal samen. Ouders, kinderen en leerkrachten. Als directeur heb ik regelmatig overleg met
de MR (vooral inhoudelijk: mrcbsdeark@gmail.com) en de OR (vooral over activiteiten: ordeark@hotmail.com).

Volgt u de activiteiten in de groep van uw kind? Bent u al lid van de klasbordapp? De leerkracht van uw kind heeft de code !
Hartelijke groet, Greet Stulp
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