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Invallers voor de groep bij corona-klachten
Het zal u niet zijn ontgaan: het onderwijs kampt met grote problemen wanneer leerkrachten met verkoudheidsklachten, loopneus, keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19, waarmee ze normaal zouden doorwerken, thuis komen te zitten.
Wij nemen geen risico’s, dus wanneer leerkrachten een verkoudheid, loopneus,
keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19 melden, werken zij niet op school
en laten zich testen. De leerkrachten krijgen als het goed is vanaf eind deze
week een voorrangspositie bij het testen, waardoor de afwezigheid beperkt kan
blijven. Als de test negatief blijkt te zijn, kan de leerkracht meteen weer aan de
slag.
Door deze maatregelen zijn we genoodzaakt om voor 1 of meerdere dagen inval
te regelen. Tot nu toe is dit gelukt door de inzet van parttimers die meer willen
werken of invallers uit de invalpool van Arcade. Toch wordt dit steeds moeilijker en zijn er soms geen invallers meer beschikbaar. We kijken daarom ook met
het hele team naar andere mogelijkheden, zoals het geven van onderwijs op afstand.
We begrijpen dat het voor de leerlingen niet fijn is, om steeds een andere leerkracht te hebben.
Helaas is dit niet meer te voorkomen. Ook het naar huis sturen van groepen kinderen zal niet uit te
sluiten zijn, de komende tijd.
Rijksmuseum
Op donderdag 8 oktober gaan de groepen 4 t/m 8 met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. In de loop van de ochtend zal de bus vertrekken en rond 15.15 uur zijn de kinderen weer terug op school. Een fantastisch uitje voor de kinderen en leerkrachten. Uiteraard zullen alle coronamaatregelen worden nageleefd. Mocht u hier nog vragen over hebben dan
kunt u bij de directie terecht. Voor meer informatie: www.rijksmuseum.nl
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. De
kinderen lezen spannende verhalen over ridders, oorlogstijden en ze komen
van alles te weten over oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken.
De Kinderboekenweek loopt van 30 september tot 11 oktober.
Vrijwilliger voor de bibliotheek
Voor onze bibliotheek op school zoeken we een
enthousiaste vrijwilliger op de dinsdagochtend
en donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Je
gaat o.a. helpen met de boeken uitleen van onze
leerlingen. Lijkt je dit leuk en heb je op de
genoemde dagen tijd over? Meld je dan snel aan
bij juf Gonda.

Studiemiddag
A.s. maandag (21 september) heeft het team een
studiemiddag. Alle kinderen zijn dan om
12.00 uur vrij!
Schoolapp
Heeft u hulp nodig bij het installeren van de
schoolapp? Stuur dan een mailtje naar
directie@vanroyenschool.nl of kijk op
www.vanroyenschool.nl
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