
Weekbrief 17 juni 2021

Kijkje in de school

Groep 1 De Pauwenklas

Spetter spat!

Wat hebben we weer genoten van het mooie weer. Wat is het fijn

om dan met water te kunnen spelen.Hopelijk kunnen we nog veel

waterfeestjes hebben bij de kleuters! ☀

Groep 6

Groep 6 is afgelopen vrijdag op zoek gegaan naar “Sporen uit de

Tweede Wereldoorlog in Westmaas”.

Bij de historische Dorpskerk van Westmaas begint en eindigt een

wandelroute van Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas. De kinderen uit groep 6 zijn op zoek

gegaan naar deze geschiedenis. Ze hebben een speurtocht gefietst langs de informatieborden, verspreid over

het dorp, die vertellen over ingrijpende gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. De informatie maakte veel

indruk bij de leerlingen. Om het geheel toch feestelijk af te sluiten werd er een herinneringsmedaille

uitgereikt. Volgende week volgt een verslag van de leerlingen.

Schoolreis
Vorig schooljaar kon het schoolreisje door alle maatregelen niet doorgaan. Helaas zijn er ook dit schooljaar

nog beperkende maatregelen, waardoor het geplande schoolreisje ook dit jaar niet door kan gaan.

Zoals eerder gemeld in de weekbrief willen wij als school en OR alle kinderen wel een hele leuke dag

bezorgen en hebben de koppen bij elkaar gestoken.

Dinsdag 29 juni 2021 gaan wij met groepen 1 t/m 7 naar Recreatieoord Binnenmaas. De groepen 1 t/m 4

mogen heel de dag spelen in de speeltuin en de groepen 5 t/m 7 gaan lekker zwemmen in het zwembad.

De leerkrachten en een aantal OR leden gaan mee om te begeleiden en toezicht te houden, maar misschien

hebben we nog meer ouders nodig en zal er nog een beroep op andere ouders worden gedaan. Aan de

ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4 willen vragen of zij de kinderen op dinsdag 29 juni naar het



Recreatieoord willen brengen en ook daar aan het einde van de schooldag weer willen ophalen. De kinderen

uit groep 5 t/m 7 fietsen vanaf school, onder begeleiding van hun juf(fen) en ouders naar het Recreatieoord.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind te brengen willen we u eerst vragen om zelf een oplossing te

zoeken door bijvoorbeeld aan andere ouders te vragen of uw zoon/ dochter mag meerijden. Als u geen

oplossing heeft kunnen vinden, dan horen wij het uiteraard graag. Voor de kinderen die naar de

(voorschoolse) BSO gaan, zorgen wij  in overleg met KIBEO ervoor dat de kinderen naar het Recreatieoord

worden gebracht.

Wij hopen dat dit een super leuke dag gaat worden voor de kinderen en hopelijk kunnen zij zich volgend jaar

allemaal weer verheugen op een schoolreisje verder weg.

Namens het team en de OR

Kibeo kidsrun
Alle kinderen uit De Hoeksche Waard mogen deelnemen aan de Kibeo Kidsrun, ook als de kinderen geen

gebruik maken van de BSO. (zie bijlage)

Jaarboekactie
Goed nieuws! Ruim 95% van alle ouders van zowel De Molenwiek als De Boomgaard heeft positief

gereageerd op het voorstel voor deze actie.

Alle kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven, krijgen een gepersonaliseerd album. Voor de

kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven, zal een neutraal album geleverd worden.

De actie zal zeer waarschijnlijk starten in week 46. In het album zal ook een plekje gereserveerd worden voor

een stukje historie van De Molenwiek. Mocht u leuke herinneringen of foto’s hebben, willen we dit graag

horen! Wellicht is er een plekje voor in het album.

Laatste schooldag
Ondanks een jaar met veel aanpassingen is het onderwijs met de nodige aanpassingen wel ‘gewoon’

doorgegaan. De kinderen zijn daarom op vrijdag 16 juli vrij!

Corona
Aangezien er regelmatig richtlijnen wijzigen, zullen deze de komende weken in de weekbrief staan. De

vetgedrukte richtlijnen zijn nieuw of aangepast t.o.v. eerder gecommuniceerde richtlijnen vanuit school.

Aan u als ouders/ verzorgers het dringende verzoek om zorgvuldig met de richtlijnen om te gaan, hoe

vervelend dat ook kan zijn. We hopen op deze manier het aantal besmettingen van kinderen, ouders en

collega’s tot een minimum te beperken.

Kinderen:

Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit neus

(kleur maakt niet uit), niezen, kuchen, incidenteel hoesten en/of keel plein) blijven

thuis. Een kind mag weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is, met een

maximum van 7 dagen bij milde klachten en niet in contact is geweest met iemand die

positief is getest op Corona. Ouders kunnen kinderen met verkoudheidsklachten laten

testen, dit is niet verplicht. Uitgezonderd zijn kinderen die: af en toe hoesten; bekende

chronische luchtwegklachten hebben; bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of

benauwdheid.



Ouders:

Wanneer één van de ouders koorts heeft of benauwd is, moet de ouder getest worden en het hele gezin thuis

de testuitslag afwachten. De kinderen mogen dus niet naar school. Is de testuitslag negatief zijn de kinderen

weer van harte welkom. Is de testuitslag positief, moeten alle gezinsleden die geen klachten hebben

thuisblijven. Zodra de ouder die positief getest was, 24 uur klachtenvrij is, moeten de overige gezinsleden

(zonder klachten) aansluitend nog 10 dagen thuisblijven.

Wanneer één van de ouders hoest of verkouden is, maar geen last heeft van koorts of benauwdheid moet de

ouder zich laten testen en totdat de uitslag van de test bekend is, thuisblijven. De kinderen van deze ouder

mogen wel naar school, mits zij door de andere (klachtenvrije) ouder naar school worden gebracht of

zelfstandig naar school kunnen komen.

Wanneer één van de ouders positief is getest maar geen klachten heeft (dit kan gebeuren wanneer één van

de ouders in een beroepsgroep werkzaam is waar preventief testen noodzakelijk is), moeten alle gezinsleden

thuisblijven. Op het moment dat de positief geteste ouder 72 uur na het ontvangen van de positieve

testuitslag nog steeds geen klachten heeft, kan in overleg met de GGD besloten worden dat de quarantaine

wordt opgeheven.

Gezin:

Wanneer er iemand binnen het huishouden koorts heeft en/ of benauwd is, moeten alle gezinsleden thuis

blijven.

Instroomgroep (De Pauwenklas):

De kinderen van de instroomgroep mogen tot de deur van de klas gebracht worden. Een dringend verzoek

aan de ouders is om een mondkapje te dragen, zodra zij het schoolplein opgaan.

Traktaties:

De kinderen mogen alleen trakteren als de traktaties per stuk verpakt zijn vanuit de fabriek. Traktaties die

door de ouders/ verzorgers zijn gemaakt of verdeeld in bijv. leuke bakjes, mogen we helaas niet uitdelen.

Te laat?

Het kan gebeuren dat u iets te laat bent. Wilt u in dat geval uw kind tot de deur brengen en niet helemaal tot

de klas? Op het moment dat uw zoon/ dochter dat niet prettig vindt, kunt u altijd aanbellen.  Eén van de

juffen haalt uw zoon/ dochter dan op bij de deur en brengt hem/ haar naar de klas.

Agenda voor de komende periode:

28 juni studiedag Alle kinderen vrij

29 juni Schoolreisje Groep 1 t/m 7

7 t/m 9 juli Kamp Groep 8

16 juli start zomervakantie Alle kinderen zijn deze dag vrij


