Kort Vluchtnieuws vrijdag 29 mei 2020

Beste ouders,
Een kort vluchtnieuws met het laatste nieuws voor het Pinksterweekend!
Ik heb het kopje ‘ Rooster tot 8 juni’ ook in dit Vluchtnieuws laten staan.
Onder het kopje vindt u het vervolg op het rooster wat al in het stappenplan staat. Op 8 juni
mogen we alle kinderen weer ontvangen en vervalt het tijdelijke continurooster. Ook de
BSO en TSO zullen dan weer hun gebruikelijke rooster draaien. Voor u als ouder geldt tot
aan de zomer overigens nog steeds dezelfde regels als nu. U mag helaas nog niet de school
binnen. De kinderen die op de Dans naar school gaan houden dezelfde ingangen en regels
als we nu doen. Het werkt uitstekend. U bent er ondertussen aan gewend… we houden dat
zo.
Leest u nog eens rustig het stappenplan door. Voor vragen kunt u ons via mail of
ouderportaal bereiken.
Juf Rina

Rooster tot 8 juni
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 scholen gaan op 8 juni weer helemaal open voor kinderen. Vanaf 8 juni, volgen wij
weer ons gebruikelijke rooster. Ook de schooltijden zijn dan weer als vanouds!
GO! verzorgt zoals gewoonlijk weer de TSO.
Rooster groep A en groep B.
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Op maandag 8 juni komen alle kinderen weer en
draaien wij ons normale lesrooster weer.
Het stappenplan is verder nog volledig van kracht. Ook wat betreft ziekmeldingen. Kinderen
met astma en/of hooikoorts kunnen naar school, maar communiceert u dat als ouder
alstublieft goed met de juf of meester van uw kind. Dit om misverstanden te voorkomen. Bij
twijfel is de leerkracht van uw kind verplicht zich aan de richtlijnen te houden en wordt u
gebeld. U zult begrijpen dat die regel in ons aller belang is. We hebben, ondanks alle
versoepelingen, nog steeds te maken met een in potentie levensbedreigend virus. Onze
gezondheid ( als in: kinderen, ouders en leerkrachten) gaat voor alles!

Verhuis nieuws

We hebben een bijzonder nieuwtje!
De Kraanvogel heeft de kans gekregen het hele pand op de Perzikstraat als school te
betrekken. De Pirouette gaat naar het oude pand van de Hasselbraam. Met ingang van het
nieuwe schooljaar vormen we 1 school op 1 locatie! Wij zijn daar erg blij mee.

De verhuizing van De Kraanvogel vindt in de zomervakantie plaats zodat we in het
nieuwe schooljaar samen op de Perzikstraat kunnen starten.
Wat voor ons vooral belangrijk is, is het samen één school vormen. Op deze manier
kunnen we ons onderwijs veel efficiënter inruimen en zijn extra handen van
bijvoorbeeld de onderwijsassistenten veel beter in te zetten. Ook samen werken,
spreken, spelen, vieren en leren krijgt nu een extra dimensie.
Eén locatie scheelt een hoop geren met halen en brengen! Voor kinderen die van
groep 3 naar groep 4 gaan is het een stuk minder spannend wanneer dat binnen 1
gebouw gebeurt waar je de juffen en meesters elke dag ziet en veel beter kent.
Kortom, we hebben er zin in!
Ik begrijp dat het voor ouders van groep 1 t/m 3 even wennen is dat de kinderen
straks allemaal op de Perzikstraat zitten en , als u in Danswijk woont, het toch even
verder rijden is. Op de Perzikstraat naar school gaan, dat komt nu een paar jaar
eerder dan verwacht!

Kinderen thuis houden i.v.m. Corona
De afgelopen periode hebben een aantal ouders met redenen omkleed hun kinderen thuis
gehouden. Er is tussen ouders en school veel contact geweest. We hebben begrip voor uw
keuze. Nu de scholen op 8 juni weer helemaal open gaan, horen de kinderen weer allemaal op
school te zijn. Slechts die kinderen die aanwijsbaar een gezondheidsrisico hebben krijgen
thuis les. Met deze gezinnen is overleg geweest vanuit school.
School hoort vanaf 8 juni de normale regels qua thuisblijvers te hanteren. Inspectie en
bestuur heeft aangegeven dat de leerplichtambtenaar indien nodig ingeschakeld dient te
worden. We horen dat met u te delen. Bij deze.
Natuurlijk geven wij de voorkeur aan een goed gesprek. U weet dat u ons daar altijd voor mag
benaderen. We komen liever tot een gezamenlijke oplossing!
Buitengym
Meester Rendal blijft ook na 8 juni buiten gym geven. De gymzalen gaan tot aan de
zomervakantie niet open. Gymkleren zijn niet nodig, dichte schoenen wel.

