NIEUWSBRIEF nr. 4, zondag 9 mei 2021
1. Het gaat best goed en moeten we met elkaar volhouden.
Sinds maandag 8 februari 2021 - de dag van de (her)opening van de basisscholen - doen we
op school heel erg ons best om alles veilig en verantwoord te laten verlopen. Nu we drie
maanden verder zijn, kunnen we stellen dat het best wel goed gaat. En dat willen we
natuurlijk ook zo houden.
Dit betekent, dat we de groepen gescheiden van elkaar blijven houden. Dit begint ‘s
ochtends al met het naar binnen gaan via de daarvoor bestemde ingangen. Ook in de
ochtendpauze spelen alle groepen gescheiden van elkaar op de verschillende schoolpleinen.
En met gymnastiek komen de groepen elkaar niet tegen in de kleedkamers; tussen iedere
gymles zit namelijk extra overlaptijd. En ook met het naar huis gaan aan het eind van de
ochtend en middag gaan de groepen gescheiden van elkaar naar buiten.
Het aantal uitgevallen lessen in de afgelopen drie maanden is meegevallen en de meeste
keren zijn de leerkrachten in staat geweest om online les te geven.
Vanaf morgen (maandag 10 mei 2021) worden de twee halve groepen 7A en de twee halve
groepen 7B weer tot twee volledige groepen samengevoegd. Zo’n samenvoeging was al
eerder met de twee groepen 8 gebeurd en zo zitten alle kinderen weer in de eigen groep.
Het overblijven daarentegen voor kinderen, waarvan de ouders in cruciale beroepen
werkzaam zijn en van ouders die buiten de Banne I (Zuid) en II (Noord) wonen, is erg
ingewikkeld. Wij kunnen met heel veel moeite opvang bieden, helaas niet volledig. We
mogen namelijk kinderen uit verschillende groepen niet samenvoegen. Ook dan moeten de
kinderen in dezelfde ‘bubbels’ blijven.
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan is en blijft het zeer belangrijk, dat kinderen met
verkoudheidsklachten thuisblijven. Voorbeelden van verkoudheidsklachten zijn: loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Maar kinderen moeten ook thuisblijven bij hoesten
en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts
boven de 38 graden.
Ook moeten kinderen thuis blijven vanaf het moment dat u of een huisgenoot op basis van
klachten een testafspraak bij de GGD gaat maken.

2. Angela Groothuizen komt voorlezen!
Maandagmiddag 10 mei komt Angela Groothuizen in de groepen 3 voorlezen. Angela
Groothuizen is zangeres (onder andere Dolly Dots), presentatrice, actrice en jurylid The Voice
Kids & The Voice of Holland. Daarnaast schrijft zij ook kinderboeken. Naar aanleiding van de
documentaireserie “Klassen” heeft zij ons geheel gratis een doos vol boeken gegeven en
komt zij nu voorlezen uit het boek Paula en Khalilo - lekker schooieren.

3. Schooltuinen van start.
Met ingang van dinsdag 11 mei kunnen en gaan de kinderen van de groepen 6 weer naar de
schooltuinen. Natuurlijk geheel Corona proof!
De kinderen hebben er enorm veel zin in en de naambordjes voor hun tuintjes zijn klaar.

4. Verlof Suikerfeest.
Woensdag 12 of donderdag 13 mei is het Suikerfeest. Dan wordt binnen de Islamitische
gemeenschap het einde van de vastenmaand Ramadan gevierd.
Voor de Turkse gemeenschap begint het feest op donderdag 13 mei, maar voor de
Marokkaanse gemeenschap is de startdatum nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de
vereiste waarneming van de jonge maansikkel, direct na de astronomische nieuwe maan.
Wanneer de viering van het Suikerfeest op woensdag 12 mei is, dan kunnen ouders een
verlofverzoek via Social Schools of email bij de directie (f.vanveen@innoord.nl) indienen. Dat
verzoek kan gewoon in één korte zin met de naam van het kind of de namen van de
kinderen.
Voor donderdag 13 mei hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Die dag zijn de kinderen al
vrij. Zie hieronder bij punt 5.
Sowieso wensen wij iedereen een mooi en gezellig Suikerfeest toe!

5. Nog meer vakanties in de maand mei plus studiedagen.
De maand mei is traditioneel een maand van veel vrije lesdagen. Na deze meivakantie volgen
snel op elkaar een korte vakantie, twee studiedagen en aansluitend nog een korte vakantie.
● De eerstvolgende vakantie is de Hemelvaartsdagvakantie. Deze vakantie is op
donderdag 13 en vrijdag 14 mei.
● Precies een week later staan er twee studiedagen op het programma en wel op
donderdag 20 en vrijdag 21 mei.
● En maandag 24 mei is het Tweede Pinksterdag.
Op al deze dagen zijn de kinderen vrij.

