4 februari 2022

OBA op school
Dit schooljaar zijn wij gestart met een samenwerking met de OBA (Openbare Bibliotheek
Amsterdam). De komende twee jaren zullen wij als school aan de slag gaan met ons
leesaanbod. Zo krijgen wij een nieuwe bibliotheek op school, met nieuwe leesboeken en
boekenkasten. Gaan wij bij de leerkrachten en leerlingen monitoren hoe veel zij lezen. En
zullen we op school extra aandacht besteden aan vrij lezen en leesplezier.
Woensdag is Juf Lieke gestart om, met twee collega’s van de OBA, alle bibliotheekboeken uit
te zoeken. Dat was een flinke klus! In de blauwe hal zijn alle boeken nu uitgezocht. Een deel
is weggegooid omdat het verouderd was, of stuk. Een ander deel is niet meer geschikt voor
onze bibliotheek, maar wel voor de kinderen thuis. De bovenbouw-leerlingen krijgen dus een
aantal boeken mee naar huis! Met wat over is gebleven zijn de kasten nu gevuld. Binnenkort
zal dit aangevuld worden met een flinke, nieuwe collectie. Eerst zijn de boekenkasten in de
rode hal aan de beurt!
Wij zullen u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen van dit traject.
Wel zijn wij al benieuwd of er ouders zijn die geïnteresseerd zijn om in onze nieuwe
bibliotheek te helpen met het uitlenen van boeken. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u
dit kenbaar maken bij Juf Lieke of bij de leerkracht van uw kind.
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Bredeschool
Er zijn nog een enkele plaatsen vrij bij 3 naschoolse activiteiten.
• Basketbal voor groep 5 en 6 op de maandag nog 4 plaatsen vrij
• Badminton voor groep 7 en 8 op de woensdag nog 6 plaatsen vrij
• Ballet voor groep 1 en 2 op de woensdag nog 4 plaatsen vrij
U kunt uw kind nog opgeven via de www.bredeschoolzuidoost.nl met uw emailadres waarop
u deze nieuwsbrief ontvangt. Mocht u problemen hebben met registreren en inloggen dan
kunt u contact opnemen met onze bredeschoolcoördinator, juf Ingrid.
Rapporten
De rapporten zullen vrijdag 11 februari 2022 met uw kind worden meegegeven.
Dat is de vrijdag voorafgaand aan de week van de oudergesprekken.
De oudergesprekken zullen helaas allemaal digitaal worden gehouden, gezien de
besmettingen en de maatregelen.
Voor op de agenda
•
•
•
•

Maandag 7 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 8 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 18 februari 2022: Oudergesprekken, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur
Zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022: Voorjaarsvakantie

Ouderbijdrage/ Stadspas
Dringend verzoek voor een ieder die nog geen ouderbijdrage heeft betaald.
Denkt u eraan dat de ouderbijdrage in december betaald had moeten zijn?
U kunt een kopie van uw stadspas bij de administratie laten maken. De school zorgt er dan
voor dat de passen alsnog gescand zullen worden.
In de bijlage zit nogmaals alle informatie omtrent de ouderbijdrage.
Reminder ‘Corona en maatregelen’
Alle eerdere communicatie over corona vervalt. Klassen en leerlingen die eerder deze
week nog in quarantaine zaten vanwege nauw contact met een besmet persoon komen
vanaf donderdag weer naar school.
• Klassen hoeven niet meer in quarantaine bij 3 of meer besmettingen in de groep;
• Het alert blijven op klachten en regelmatig testen werd tijdens de persconferentie
extra benadrukt.
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•
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De aangekondigde versoepelingen zullen geen invloed hebben als leerkrachten in
quarantaine moeten, mochten we het intern niet op kunnen oplossen dan zullen we
overgaan op thuisonderwijs. Houd u hier rekening mee.
Voor alle duidelijkheid. Leerlingen mogen dus met een negatieve zelftest naar school
komen, ook als iemand in het gezin corona heeft.
Vanaf vandaag is iedereen gelukkig weer welkom op school, tenzij je klachten hebt of
positief getest bent. Dan blijf je thuis en ga je in isolatie. Dus: bij klachten ben je NIET
op school en doe je een zelftest. Bij een positieve uitslag van de zelftest, blijf je thuis
in isolatie en laat je je testen bij de GGD. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers.
De mondkapjesplicht voorlopig blijft van kracht op school. Bij beweging door de
school draag je een mondkapje vanaf groep 6..
Opheffing quarantaine: Na een besmetting kan een persoon weer naar school
wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van
de symptomen.
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