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Agenda
16-09-2020
18-09-2020

Studiedag (leerlingen vrij)
Cirkelshow

COVID-19
In de bijlage van de nieuwsbrief is een brief van het bestuur toegevoegd over de laatste ontwikkelingen
omtrent het testbeleid voor COVID-19. Wellicht heeft u dit meegekregen tijdens het nieuws, want we zijn daar
een van de voorlopers in het onderwijs. Regionaal maar ook landelijk is ons testbeleid opgepikt.
Noodplan COVID-19
Achter de schermen zijn wij bezig met een noodplan COVID-19, waar verschillende scenario’s beschreven
worden en hoe wij dan handelen. Dit gaat over een mogelijke positieve coronatest maar ook over hoe en
wanneer wij thuisonderwijs bieden en wanneer niet. We proberen een plan te maken waarin de kinderen zo
min mogelijk last hebben van de gevolgen van COVID-19 en waardoor de onderwijskwaliteit zo hoog mogelijk
blijft. De werkdruk voor leerkrachten moet daarbij niet te hoog oplopen. Dit plan zal nog voorgelegd worden
aan de MR.
Data nieuwsbrief
De afgelopen weken zijn er op regelmatige basis nieuwsbrieven verstuurd. Aan het begin van het jaar is er ook
even meer te communiceren. De nieuwsbrieven zullen met enige regelmaat gaan verschijnen; ongeveer om de
3 weken. U kunt op de volgende dagen een nieuwsbrief verwachten:
Vrijdag 02-10-2020
16-10-2020
13-11-2020
04-12-2020
08-01-2021
In het nieuwe jaar zal ik een nieuwe planning van data toevoegen aan de nieuwsbrief.
School App
In de school app is er een nieuwe functie beschikbaar. Met de knop ‘contact met de leerkracht’ kunt u een
bericht naar de leerkracht sturen als u een vraag heeft. Mocht de groep waar uw kind in zit meerdere
leerkrachten hebben, dan wordt hetzelfde bericht naar alle leerkrachten gestuurd. U hoeft dus geen rekening
te houden met de werkdagen van de leerkrachten. Voor afmelden van uw kind wegens COVID-19 klachten of
gewone ziekte, kunt u de knop ‘Afmelden’ gebruiken.
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Vacatures TSO
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze TSO, die op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag
beschikbaar zijn om met onze leuke kinderen te lunchen en buiten te spelen. We werken op basis van een
vrijwilligersvergoeding en hebben de nieuwe medewerkers het meeste nodig op donderdag en vrijdag.
Waar zijn we specifiek naar op zoek?
- U bent goed met kinderen en u vindt het leuk om te helpen bij de TSO.
- U beheerst de Nederlandse taal voldoende.
- U wilt dit doen tegen een vrijwilligersvergoeding
- U bent (liefst) meerdere dagen beschikbaar (in het kader van continuïteit in de groep)
- U krijgt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wanneer deze aangevraagd wordt.
Als u ons TSO-team graag komt versterken dan mag u een mail sturen naar c.bakker@ogamstelland.nl of even
bellen naar de school. Kent u iemand die dit heel erg leuk zou vinden? Een oma, opa, tante of oom, stuur dit
bericht dan alstublieft door.
In eerste instantie maken we een afspraak om kennis te maken alvorens we een beslissing maken om aan de
slag te gaan. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan zullen we een sollicitatieronde opzetten.
Cirkelshow
De komende weken staat er op de vrijdag een Cirkelshow gepland. Helaas kunnen de ouders hier niet bij zijn,
iets wat wij erg jammer vinden. Een livestream of het filmen zouden logische oplossingen zijn, als de AVG niet
aan de orde was. Om deze reden hebben we besloten om de Cirkelshow alleen voor de kinderen te houden.
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