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De coronamaatregelen op Dik Trom
We hebben er allen dagelijks mee te maken: de maatregelen rondom het
coronavirus. Na de persconferentie van 13 oktober 2020 is er een routekaart gepubliceerd waarop staat welke maatregelen gelden bij welk risiconiveau. Volgens de routekaart geldt voor het onderwijs dat basisscholen open
zullen blijven. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept en dat er
mogelijk zorgen zijn. We proberen aan de hand van het beantwoorden van
veel gestelde vragen inzicht te geven.
Wie beslist er over de maatregelen die op school genomen worden
omtrent corona?
Alle scholen binnen het basisonderwijs dienen het protocol van de PO-raad
op te volgen. Welke maatregelen zij stellen is leidend in ons handelen. Binnen de scholen die onder het bestuur van SOPOH vallen, wordt één lijn
gehanteerd betreft de maatregelen. Tussen deze scholen vindt er wekelijks
overleg plaats over de stand van zaken, worden protocollen herzien en
wordt er beoordeeld of deze nog steeds voldoend zijn en nieuwe situaties
worden zorgvuldig afgewogen en besproken. Bij elke wijziging in het protocol wordt de MR op de hoogte gebracht: zij stellen kritische vragen over de
inhoud en moeten instemmen met het protocol.
Hoe wordt er gelet op het welzijn van de kinderen omtrent het virus?
Onder lestijd bewegen de leerkrachten zich ontspannen door de groep.
Ook in deze tijd is er ruimte om af en toe een schouderklopje of knuffel te
geven. De leerkracht schat zelf in of dit en hoe dit verantwoord kan, of dit
bij hem of haar past en wat een kind in een specifieke situatie nodig heeft.
De leerkracht zorgt in eerste instantie voor zichzelf door zelf te beslissen
wat hij of zij wel en niet toestaat van kinderen hierin.
In ons handelen geven wij de kinderen niet indirect de boodschap van
voortdurend gevaar. Ons handelen en de maatregelen zijn gericht op gezond en redzaam gedrag, welke een belangrijk onderdeel is van De Vreedzame School. We zorgen goed voor elkaar en dragen allemaal een steentje
bij. Nieuwe voorschriften, zoals in het voorjaar de hand-, hoest- en nies
hygiëne worden op ontspannen wijze met de kinderen besproken en aangeleerd.
Bij zorgen kunt u altijd per e-mail contact opnemen met de leerkracht(en)
van uw zoon of dochter.
Gaan de leerkrachten op Dik Trom mondkapjes dragen?
Op het moment van schrijven heeft de PO-raad geen dringend advies gegeven om leerkrachten mondkapjes of gezichtsmaskers te laten dragen.
Vervolg leest u in de kolom hiernaast, onder de agenda.

Agenda
6-11 en 13-11
Het podium van 6-11 en 13-11 gaat
helaas niet door.

17-11
Info-avond ouders groep 8

23-11
Studiedag. Alle leerlingen vrij.
______________________________
Vervolg:
Echter kan het voorkomen dat een
leerkracht vanwege verkoudheidsklachten (na een negatief resultaat op de
test) een mondkapje of gezichtsmasker
kan dragen om te voorkomen dat collega’s verkouden worden. Zij zullen dan
immers ook getest moeten worden. We
kunnen niet in de toekomst kijken en
willen er nogmaals op wijzen dat wij
het advies van de PO-raad dienen op te
volgen.
Tot slot: in school zien wij de kinderen
een gelukkige indruk maken en met
plezier de dag beleven. Ons uitgangspunt is het onderwijsproces zo goed,
gezond en lang mogelijk vorm te geven
binnen de mogelijkheden van de
school. Dit lukt ons tot op heden goed
en hier houden wij aan vast.

Verkeer

Inmiddels hanteren we al 5 maanden de
kiss-and-ride zone en we zien dat dit
werkt. Fijn dat velen van u die met de
auto komen daar gebruik van maken.
Het scheelt een hoop problematiek met
parkeren. Als u zelf meeloopt tot het
schoolplein, vragen wij u om uw auto te
parkeren in de wijk en zo min mogelijk
voor de gymzaal en ook niet voor de
doorgetrokken gele lijn. Dat houdt in
dat u bij de kiss-and-ride zone direct
rechtsaf slaat. Wij ervaren een grote
drukte voor de gymzaal. Onze leerlingen
plaatsen daar hun fiets en komen aangefietst via de weg. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties als er leerlingen fietsen
en auto’s, soms bijzonder hard, komen
aanrijden. Rijdt u a.u.b. stapvoets in de
straat. Bedankt voor uw medewerking
namens alle leerlingen.

Jaarplan MR

Als tweede bijlage bij deze mail vindt u
het jaarplan van de MR. Hierin kunt u
zien wat de hoofdonderwerpen zijn die
dit schooljaar op de planning staan. Het
jaarplan is ook te vinden op onze website onder het kopje ‘documenten.’

School-app
Binnenkort gaan de leerkrachten van de
drie kleutergroepen in een proefperiode
werken met een communicatie-app
Parro. Na onderzoek en navraag hebben
wij deze app gekozen om een proefperiode mee te starten. Middels deze app
kunnen wij veel sneller informatie met u
delen. Na de proefperiode evalueren wij
de ervaringen. Met het team bespreken
wij hoe en wanneer wij deze app lanceren. Wij houden u op de hoogte.

Mondkapjes voor bezoekers
Vanuit de overheid is het dringende advies gegeven om in openbare gelegenheden mondkapjes te dragen. School is ook een openbare gelegenheid. Vanaf heden zullen wij externen verzoeken een mondkapje te dragen zodra zij de school binnen komen en zich bewegen door de school.
Zodra zij zitten op 1,5 m afstand van hun gesprekspartner, kan het
mondkapje worden afgedaan. Dit beleid wordt op alle SOPOH-scholen
gehanteerd.
Dit geldt ook voor u als ouder. Indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek fysiek op school, gaan wij er vanuit dat u de maatregelen van school
respecteert en volgt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Loting aanmelding VO
De scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in de Haarlemmermeer hebben aangekondigd dat zij in 2021 mogelijk gebruik moeten maken van
een lotingsprocedure. De ouders van groep 8 zij hierover reeds geïnformeerd en worden hier meer van op de hoogte gebracht tijdens de informatieavond op 17 november op het Haarlemmermeer Lyceum. Het
advies wordt gegeven om leerlingen met ouders zo breed mogelijk te laten oriënteren en naast de favoriete school nog twee scholen te kiezen die
daarna op het lijstje staan. Op die manier komt niemand voor verrassingen te staan en wordt de leerling altijd op een school van voorkeur aangemeld.

Pauzesport
Vorig schooljaar zijn we gestart met pauzesport voor de kinderen tijdens
de overblijf. Helaas sloot de school vanwege Corona en is de pauzesport
stil komen te liggen.
Gelukkig dat deze sinds vorige week weer is opgestart. Negen weken lang
krijgen de overblijfkinderen vanuit Team Sportservice Haarlemmermeer leuke en uitdagende
spelvormen aangeboden op het
schoolplein tijdens de pauze
welke ook door een medewerker
van Sportservice wordt begeleid.
Wij vinden het fijn dat dit hervat
is en we zien dat de kinderen er
veel plezier in hebben.
Hiernaast kunt u op de planning
zien op welke data welke activiteiten zullen plaatsvinden.
Voor de kleuters worden uitdagende beweeghoeken ingericht
die o.l.v. Sportservice door de
kinderen ervaren kunnen worden.

