Nieuwsbrief 2
3 september 2020
Beste ouders en verzorgers,
We willen graag een aantal afspraken met u delen .
Ziekmelding leerling
In de bijlage vindt u 2 beslisschema’s van het RIVM, een schema voor kinderen van groep 1 en 2 en
een schema voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Als u dit schema goed volgt, kunt u precies zien wanneer uw kind wel of niet thuis moet blijven bij
klachten.
We willen u vragen de ziekmelding van uw kind via de Ouderapp van Basisonline aan ons door te
geven; de leerkracht is dan onmiddellijk op de hoogte van de afwezigheid van uw kind. Bij twijfel kunt
u telefonisch contact opnemen met de school.
Thuis aan het werk
Als uw kind thuis moet blijven vanwege Corona gerelateerde klachten (zie het bijgevoegde
Beslisschema) maar wel in staat is om huiswerk te maken, gelden de volgende afspraken:
• Elke week staat een weektaak (Padlet) van de groep van uw kind online, waarop u kunt zien
wat uw kind per dag kan maken
• Eén van de ouders/verzorgers haalt de werkboekjes van het kind op bij school; deze
werkboekjes staan per bouw buiten in een krat
• De leerkracht van uw kind stuurt alle wachtwoorden naar u toe, zodat uw kind ook digitaal
aan de slag kan.
• Voor leerlingen van groep 1 en 2 staat ook een Padlet klaar met gevarieerde opdrachtjes.
Daarnaast kunt u in overleg met de leerkracht een werkboekje met taal- en rekenopdrachten
ophalen als uw kind langer afwezig is.
• Als uw kind te ziek is om te werken, geldt dit uiteraard niet
Ziekte leerkracht
Als één van de leerkrachten ziek is of thuis moet blijven vanwege Corona-gerelateerde klachten van
een gezinslid, zal de directie u daarover informeren. We bekijken per keer wat de beste en meest
haalbare oplossing is voor de groep van uw kind en zullen dit uiteraard met u communiceren.
Gouwzeeparade
Bij de Gouwzeeparades kunnen we helaas geen ouders in school toelaten, zoals altijd gebruikelijk was.
We houden uiteraard wel de Gouwzeeparades op school voor de kinderen en zullen deze optredens
filmen. Deze filmpjes delen we met de ouders van de betreffende groepen via een beveiligd You-Tube
kanaal. Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind laten weten?
Vanwege praktische redenen verschuiven de Gouwzeeparades naar de donderdagen; dit is dus anders
dan in de jaarkalender staat aangegeven.

We hopen u met bovenstaande punten goed geïnformeerd te hebben. Mocht u echter nog vragen
hebben, dan horen we dit uiteraard graag.
Vriendelijke groet namens het Team van de Gouwzee
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maand september
Donderdag 10 september
Maandag 14 september
Donderdag 24 september
Woensdag 30 september

Informatie avond groep 3
OR vergadering
Gouwzeeparade groep rood, 3, 5 en 8
Start Kinderboekenweek

