Kort Vluchtnieuws vrijdag 24 april 2020

Beste ouders,
Een kort vluchtnieuws met de laatste mededelingen voordat de school twee weken sluit voor
de meivakantie. Op maandag 11 mei zien we u als ouders weliswaar niet of nauwelijks
maar gelukkig de kinderen wel!
De afgelopen paar dagen heb ik de juffen en meesters rond zien lopen met een huppeltje in
hun loop en blijdschap in hun ogen. Want hoewel we het allemaal spannend vinden ( blijven
we gezond..?) overheerst vooral de blijdschap dat we onze kinderen weer in levende lijve
mogen zien!
In de klassen zijn aanpassingen gedaan om toch zoveel mogelijk ruimte te garanderen,
pauzeroosters zijn gemaakt, looproutes zijn uitgezet en u heeft ondertussen een mail gehad
met de indeling van uw kind in groep A of B.
Leest u nog eens rustig het stappenplan door. Voor vragen kunt u ons via mail bereiken.
Ouders die het nog niet verantwoord vinden om hun kind naar school te sturen kunnen dat
bij de leerkracht van hun kind aangeven. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor!
Juf Rina

BSO- Buitenschoolse opvang TSO- Tussenschoolse opvang
De Kraanvogel heeft gekozen voor een (tijdelijk!) continurooster en een ‘om-de-dag-naarschool’ rooster. We hebben gekozen voor een continurooster zodat we niet de drukte van
overblijven op school hebben of het extra halen en brengen tussen de middag. De kinderen
kunnen in alle rust in de klas een broodje eten en gaan daarna met de juf of meester naar
buiten. Dat ontlast de opvang en geeft rust voor de kinderen in deze roerige tijden.
De regering heeft aangegeven dat de naschoolse opvang zich dient aan te passen aan de
basisscholen. Dat is voor GO! en Smalls steps een enorm geregel, zeker nu we een bijzonder
rooster hebben. Om u als ouder daar verder niet mee te belasten én om BSO en TSO tegemoet
te komen, hebben we besloten de kinderen die normaal om 15.15uur door Small steps of GO!
worden gehaald maar nu natuurlijk al eerder uit zijn, op school op te vangen tot Small Steps
of GO! de kinderen kan komen halen.
Schoolwerk in de vakantie
Ook nu geldt de vakantie als een tijd voor ontspanning. Na de vakantie pakken we het
schoolwerk weer op met de kinderen. We geven dan ook geen werk op. Lekker lezen, je tafels
oefenen, een tekenopdracht of boekverslag afmaken …. dat kan natuurlijk altijd.

Ziekenboeg nieuws
Juf Saskia is goed aan de beterende hand en gaat na de meivakantie weer rustig aan
beginnen. Juf Nathalie mag op dit moment gezien haar gezondheid nog niet voor groep. Ze
houdt, net als nu, achter de schermen contact. Groep 4 wordt door juf Naomi en , net als voor
de sluiting, juf Didi gedraaid.
U heeft het misschien al gemerkt, meester Martin is al heel lang niet of nauwelijks op school
geweest. We hadden de hoop dat zijn lichamelijke klachten zouden verbeteren. Het tegendeel
is waar. Meester Martin werkt heel beperkt vanuit huis. Vanuit daar kan hij bijvoorbeeld
contacten met de gemeente over onderhoud of glasschade regelen. Eind mei kijken wij
verder. Tot die tijd mag meester Martin i.v.m. zijn gezondheid niet op school komen.
Juf Jolanda, juf Barbra , juf Anita en juf Sandra werken vanuit huis. Ook zij vallen onder de
zogenaamde risicogroep wat betreft gezondheid of thuissituatie.
Verjaardagen
U heeft in het stappenplan al kunnen lezen dat wij de verjaardagen van de kinderen voorlopig
zonder traktatie vieren. Wel zingen we natuurlijk voor de jarige en zetten we de jarige job
extra in het zonnetje. Nu staat in de jaaragenda de Crazy Green–dag, dat is de collectief
gevierde verjaardag van alle meesters en juffen. Ook deze dag slaan we dit jaar even over. We
vieren dat feestje weer met zijn allen wanneer dat kan.
Buiten – en binnenschoolse activiteiten
Wij mogen in school alleen (!) de kinderen ontvangen. Zelfs u als ouder mag de school echt
niet in! Dat geldt natuurlijk ook voor externe mensen van bijvoorbeeld Collage. Alle binnenen buitenschoolse activiteiten zijn daarom ook geschrapt. Er mogen geen mensen van buiten
de school naar binnen. Zelfs juf Sylvia, onze muziekjuf, valt onder die categorie. Wij houden
ons als school dan ook aan die maatregelen.
Buitengym
U krijgt geen nieuwe filmpjes meer van meester Rendal. In overleg met zijn vakgroep en met
ons gaat hij een buitengymprogramma maken. We mogen de gymzaal nog niet gebruiken en
willen de kinderen toch lekker laten bewegen. Meester Rendal is deze vakantie dus druk met
het bedenken van buitengymlessen. Mits het weer goed blijft natuurlijk! U krijgt het
buitengymrooster via de leerkracht van uw kind. Gymkleren zijn niet nodig, dichte schoenen
wel.

