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kalender

Corona
Verscherpte Coronamaatregelen
Helaas zijn er naast de basismaatregelen van handen wassen, geen handen schudden,
ventileren en 1,5 meter afstand houden weer aanvullende maatregelen nodig binnen het
onderwijs.

•

De grootste verandering is dat er geen ouders en externen de school binnen mogen,
tenzij dit echt niet anders kan. Mocht dit het geval zijn, dan wordt er vooraf afgestemd
met alle betrokkenen en wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Een uitzondering zijn
de externe professionals die onderwijs of onderwijsondersteunende activiteiten
uitvoeren. En wat vinden we dit jammer, want we zien jullie allen zo graag.

•

Helaas kunnen groepsactiviteiten en vieringen alleen zonder ouders/
verzorgers plaatsvinden. We bekijken per activiteit wat de mogelijkheden zijn binnen de
richtlijnen die we hebben.

•

Fysiek onderwijs blijft ons uitgangspunt. We hopen zeer dat we dit vol kunnen
houden. Wanneer een leerling in quarantaine zit krijgt hij/zij schoolwerk om thuis te
doen, onderwijs op afstand verzorgen we waar mogelijk.
Thuisblijfregels: Bij besmetting of verdenking daarvan blijft het hele huishouden in
quarantaine ongeacht leeftijd of immuniteit. Wanneer u
hiermee te maken krijgt, willen we u vragen de leerkracht
van uw kind zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zo
kunnen we vlot schakelen naar onderwijs op afstand.
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Nieuws vanuit de MR
Maandag 22 november 2021 was er online een nieuwe samenkomst
van onze MR.

Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

•

Welke aanpassingen zijn wij genoodzaakt te maken vanwege Corona en het daarbij behorende online onderwijs?

•

Welke focus hebben wij voor 2021 en hoe worden de NPO gelden op de Uilenbrink ingezet?

•

We hebben gesproken over de begroting voor komend schooljaar en de MR heeft ingestemd.

Wanneer u een keer een vergadering bij zou willen wonen, kunt u normaal gesproken aanschuiven.
Een berichtje vooraf om uw komst aan te kondigen is wenselijk.
Het aansluiten kan natuurlijk pas mits de Corona maatregelingen ons dit zullen toestaan. Mochten er nog steeds strenge maatregelen gelden, zijn wij helaas genoodzaakt de vergadering online te laten plaatsvinden in een beschermde web-omgeving.
Onze volgende vergadering staat gepland op dinsdag 18 januari a.s.

Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven

