maart 2021

Beste ouder, verzorger,
De eerste week na de vakantie zit er weer op. Het was fijn om iedereen weer terug te zien!
We zien dat de leerlingen alweer helemaal gewend zijn aan het fysiek naar school gaan en er is goed
gewerkt.
Het is ook goed om te zien dat we er samen voor zorgen dat de corona-maatregelen nageleefd
worden. In deze nieuwsbrief leest u meest over het laatste nieuws en herhalen we de gemaakte
afspraken nog een keertje.
Nieuws
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag is vanuit het management van Bibliotheek
Oosterschelde besloten om de scholen tot de meivakantie nog op afstand te ondersteunen. Dit
betekent dat de leesconsulent van de bibliotheek niet op de school zal zijn voor de lessen, maar voor
alle klassen filmpjes inzet rondom boekpromotie.

Herhaling aanvullende maatregelen voor de Reiger.
Aankomst op school:
• De kinderen komen, voor wie dit verantwoord is, alleen naar school;
• Ouders/verzorgers komen ‘s ochtends niet op het schoolplein. De kinderen lopen zelf naar de
ingang;
• ’s Morgens zijn de leerlingen vanaf 8.20 uur welkom op school. Zij mogen na aankomst direct
naar het lokaal toe.
• De kinderen gaan bij aankomst op school gelijk naar binnen, daardoor ontstaan er geen groepjes
kinderen op het plein. De kinderen komen druppelsgewijs binnen;
• Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen of de handen worden gedesinfecteerd;
• Kinderen die een mondmasker willen dragen mogen dat doen. Als ze zitten gaat het mondmasker
af. Het RIVM adviseert wel dringend om leerlingen en leerkrachten van groep 7/8 een
mondmasker te laten dragen bij bewegingen in de school.
Onder schooltijd:
• De combinatiegroepen blijven bij elkaar. Er vindt geen uitwisseling plaats tussen de verschillende
groepen en contact met andere groepen wordt voorkomen;
• De groepen spelen in de pauze op hun eigen plein;
• We wassen of desinfecteren de handen als we binnenkomen, na toiletbezoek en voor het eten.

Naar huis gaan:
• Ouders/verzorgers staan op 1,5 meter van elkaar te wachten voor het schoolgebouw;
• Kom a.u.b. niet met meerdere volwassenen een leerling ophalen, maar kom alleen;
• Ook hier adviseert het RIVM dringend om ouders/verzorgers een mondmasker te laten dragen bij
het wachten op de kinderen.

Gymlessen
Graag willen we u op de hoogte brengen van de wijze waarop we nu het bewegingsonderwijs op de
scholen vorm gegeven hebben binnen Omnis. We mogen het bewegingsonderwijs zoals we gewend
waren weer vorm geven. We mogen, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen gebruik
maken van de gymzaal, maar kiezen ervoor zoveel als mogelijk buiten te bewegen en sporten. Onze
sportmedewerker Corne zal op de school de gymlessen weer organiseren.
GVO
In de laatste nieuwsbrief hebben we bericht dat de lessen van GVO in elk geval tot aan de
voorjaarsvakantie niet op school plaats zouden vinden. Na de vakantie hebben we gehoord dat de
juffen op 1 school fysiek de lessen mogen verzorgen, dit zal niet op onze school zijn.
Daarom zal juf Tina, net als in de afgelopen periode, elke week zorgen voor een lesbrief GVO die u via
de mail zult ontvangen. De kinderen van HVO mogen deze les uiteraard ook maken.
Talent voor de toekomst
De workshops van Talent mogen helaas nog niet doorgaan. Zodra het weer mag volgt hierover
bericht. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij
talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl

Data komende periode
Woensdag 17 maart

Team de Reiger

Geen studiedag, de kinderen hebben een
gewone lesdag

