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Extra nieuwsbrief
Afgelopen maandag is er weer een nieuwe persconferentie geweest. In deze persconferentie zijn geen nieuwe
maatregelen aangekondigd voor de basisscholen. Er is dan ook geen nieuwsbrief van Liesbeth Augustijn (onze
bestuurder) voor ouders uitgegaan.
Wel is er een mail naar alle leerkrachten vanuit de Stichting verstuurd. Liesbeth heeft in overleg met de directeuren
besloten om het Coronabeleid op de scholen aan te scherpen. Dit voor 3 weken. Op deze manier hopen wij dat er geen
totale Lock down komt. Wij laten zo min mogelijk externen de school binnen komen, maar externen die echt nodig zijn
voor het onderwijs blijven welkom. Ouders die helpen bij de kleuterbieb, de bibliotheek voor de andere groepen of van
de versiercommissie moeten we helaas vragen om het de komende 3 weken niet te doen.
Ook zagen wij ons genoodzaakt om de schoolfotograaf af te bellen. Na deze 3 weken wordt er weer contact
opgenomen. Hopelijk kunnen wij dan een nieuwe afspraak maken. Het is uitstel, geen afstel.
Wilt u zich nog houden aan de regels die op het bord staan buiten het hek. Samen houden wij de school gezond.
Ventilatie
Het is voor Stichting Onderwijs Primair niet te realiseren geweest om 1 oktober uitsluitsel te kunnen geven over de
ventilatie in de scholen. Het blijkt erg druk te zijn bij de bedrijven die deze schouwen verzorgen.
Het bestuur heeft dit bij het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gemeld. Helaas is De Schakel pas
op 19 november aan de beurt voor de schouw. Zodra de uitslag binnen is, laten wij het u direct weten.

Leuk nieuws
Gelukkig is er ook leuk nieuws te melden. Juf Eva uit groep 1/2B is in blijde verwachting. Na de herfstvakantie is zij 28
weken zwanger. Het advies is om dan niet meer voor een kleutergroep te staan, omdat daar niet 1,5 meter tussen de
kleuters en haar te realiseren is. Zij zal wel nog 8 weken lang andere werkzaamheden op de school verrichten, voordat
zij echt met verlof gaat. Er is vervanging voor Eva geregeld. Renske de Boer komt voor vier dagen voor groep 1/2B te
staan. Ivonne blijft 1 dag, maar dit zal na de herfstvakantie de maandag zijn en niet de dinsdag zoals nu het geval is.

30 september-9 oktober: Kinderboekenweek
05 oktober: Studiedag, leerlingen vrij.
19 oktober: Herfstvakantie

