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Nationaal schoolontbijt 4 nov. 2020
17 nov. kinderen 12.00 vrij (teamscholing: Geef me
de vijf, d.i. via zoom)
4 dec St klaasfeest
8 dec. kinderen 12.00 uur vrij (teamscholing: Geef
me de vijf, d.i. via zoom)
18 dec. kinderen 12.00 start kerstvakantie

Ynformaasje 4.

20-10-2020

De O.R. (Ouderraad) in de school:
De Ark, een fijne school:
De Ark, een fijne school waar we:
Zo goed mogelijk op elkaar passen.
Tip: Help elkaar herinneren:
volwassenen?: 1 ½ m

In de O.R. van de Ark zitten zes
ouders en twee leerkrachten. De Ouderraad
doet veel hand en spandiensten in de school.
Vooral de (leuke, extra) activiteiten voor de
kinderen worden door hen ondersteund. Wij
zijn heel blij met onze superactieve en
enthousiaste O.R.
Voor verdere uitleg zie de bijlage in de mail.

Samen staan we sterk!
Doet u ook mee op het plein:

Onze verrijkingsgroepen (mooi woord vind
ik) op woensdag: wij geloven in TALENTEN
van alle kinderen:

De sportklas

De cultuurklas
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De klusklas
De plusklas

De doe-klas

De corona-afspraken: Voor kinderen op
de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt (zie in de bijlage
de nieuwe beslisboom) :
•

•

•
•

#ook op het plein 1 ½ M
Hartelijke groet,
Greet Stulp

Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar
de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona. Dit
geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand
die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die
koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij
thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19
kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer
dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona, tenzij hij of zij
ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan
blijft iedereen in het huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op
COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.
Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.

Hygiëne: Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het nieuwe
coronavirus te voorkomen. We wassen de handen met water en
zeep, bijvoorbeeld bij aankomst op school, voor het eten en na het
toiletbezoek.

•
•
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Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. Gooi
deze zakdoek weg na gebruik en was daarna je handen.

