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15-10-2020
Agenda:
 19-10-2020 t/m 23-102020: herfstvakantie
 26-10-2020: studiedag
team; alle kinderen vrij
 30-10-2020: toets
Meander thema 1;
groep 5

Opbrengst
Zuidvliethofje
13-10-2020
€ 8,65
Dinsdag 27-10-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

Bericht vanuit bestuurskantoor
Corona maatregelen vanaf 15 oktobero.b.s
2020De Zuidvliet
Wilhelminastraat 2a

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van o.b.s. De Zuidvliet,
4484 AG Kortgene

Na de persconferentie van dinsdagavond
was bij velen die in het
0113-301611
onderwijs werken de eerste reactie: ‘gelukkig voor het onderwijs
dezuidvliet@nobego.nl
verandert er niet zo veel’. Toch, als je wat
beter kijkt naar de
aanscherping van de regels en de routekaart, zijn er ook voor ons
wel degelijk gevolgen.
Hieronder de regels zoals die vanaf donderdag 15 oktober gaan
gelden binnen de Alberoscholen. In eerste instantie voor de
komende vier weken. Uiteraard kunnen er in de loop van de
komende weken aanpassingen plaatsvinden. Mocht dat het geval
zijn, dan zullen we die uiteraard weer met jullie delen.
 iedereen blijft zich aan de hygiëneregels houden van goed
handen wassen en afstand houden tussen volwassen.
 komt er onder lestijd een externe de school binnen dan is een
mondkapje verplicht.
 de mondkapjesplicht tijdens lestijd geldt niet voor het
personeel dat regulier in de school aanwezig dient te zijn. Ook
niet voor vaste vrijwilligers, ambulant begeleiders en studenten.
 in principe komen er geen ouders in de school onder lestijd.
 moet een ouder, om wat voor reden dan ook, onder schooltijd
toch naar binnen dan altijd met mondkapje.
 wanneer er na schooltijd binnen school een gesprek
plaatsvindt met een extern contact, dan wordt er door zowel
het personeel als het externe contact een mondkapje
gedragen.
 bijeenkomsten met meer dan vier personen worden zoveel
mogelijk online georganiseerd.
 bijeenkomsten met collega’s van andere scholen worden altijd
online georganiseerd.
 collega’s die op meerdere scholen werken blijven dat
uiteraard ook doen. Zij zullen nog voorzichtiger moeten zijn.

Zuidvlietjournaal
GGD en onderwijs online
Ook wij worden nu regelmatig geconfronteerd met kinderen die
besmet zijn. Het protocol is dat de directeur dan contact opneemt
met de GGD en we altijd de richtlijn van de GGD volgen. We zorgen
voor een goede, open en transparante communicatie met het team,
MR en ouders van de school. Waar nodig zullen groepen tijdelijk thuis
blijven. Is de leerkracht in staat om online onderwijs te verzorgen dan
zullen we dat uiteraard doen. We zijn voorzichtig en bij twijfel
overleggen we onderling wat het beste is voor de leerling en voor het
personeel.
Als we dit samen doen dan houden we het veilig en gezond.
Namens het CvB van Albero,
Pim van Kampen

Zespri ballenactie
We gaan weer Zespri kiwi stickertjes sparen! Bij 150 stickers krijgt de
school 10 gratis ballen en bij 300 stickers 20 gratis ballen. Jullie kunnen
de stickertjes op een papiertje meegeven. Wij plakken ze dan op
school op de poster. Spaart u mee?

Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende
leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8.
Vorige week hebben we binnen onze school onze voorleeskampioen
gekozen. Na het juryberaad is Tom onze voorleeskampioen
geworden! Van harte gefeliciteerd.

Verkeersveiligheid
Het bouwverkeer dat in de wijk heen en weer rijdt, zorgt naast
modderige wegen ook voor situaties waarin iedereen alert moet zijn.
Dit geldt niet alleen voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en
voetgangers.
Houden jullie rekening met jullie snelheid en de andere
weggebruikers? Alvast bedankt!

Bijlage
* flyer pleintjesactiviteiten SMWO; groep 3 t/m 8; op papier

Fijne herfstvakantie en tot
dinsdag 27 oktober!

