Kort Vluchtnieuws woensdag 20 mei 2020

Beste ouders,
Een kort vluchtnieuws met de laatste mededelingen voor het Hemelvaartweekend!
Allereerst mijn complimenten aan u als ouders! Voor al het werk dat u de
afgelopen maanden met uw kind verzet hebt, maar zeker ook voor de manier
waarop het halen en brengen op beide locaties verloopt! U houdt zich aan de
afspraken. De kinderen zijn goed voorbereid en weten waar ze de school
binnen kunnen. Het verloopt heel goed!
Ook in de klassen gaat het prima. De kinderen wassen keurig hun handen bij binnenkomst.
De tafels, stoelen, kasten, deurklinken worden door de collega’s goed schoongemaakt. Er is
zoals gewoonlijk extra schoonmaak van de toiletten tussen de middag.
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.
Onder het kopje: Rooster tot 8 juni 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. Zeker voor de Danslaan komen we met een hanteerbaar rooster qua brengen en halen.
U krijgt dat eind volgende week van ons.
Leest u nog eens rustig het stappenplan door. Voor vragen kunt u ons via mail 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.
Uw kind(eren) en u hebben nu anderhalve week volgens dit rooster gewerkt. Gisteravond
hoorden wij dat de scholen op 8 juni weer helemaal open mogen voor kinderen. We trekken
het rooster zoals we nu werken dus nog een weekje extra door. Daarna, vanaf 8 juni, volgen
wij weer ons gebruikelijke rooster.
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!

Ziekenboeg nieuws
Juf Saskia is weer helemaal beter en staat weer voor de groep! 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.
Meester Martin mag in verband met zijn gezondheid nog 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.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Beste ouders/verzorgers,
Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les voor uw kind?
Wil uw kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater
doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn
er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten óf als je als gevolg van de coronacrisis
geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de
contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of
de huur van een instrument.
Hoe werkt het?

1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is voor
kinderen van De Kraanvogel, juf Margot van de administratie. U vult daarvoor het
bijgaande formulier in en levert dat in bij de administratie voor 27 mei.
2 ) De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag.
3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat
u dat weten.
4 ) Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar uw kind op les wil.
5 ) Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U
ontvangt zelf geen geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Buitengym
Meester Rendal blijft tot 8 juni buiten gym geven. Of de gymzaal op 8 juni weer open mag
weten wij nog niet. Hierover krijgen wij nog bericht van de gemeente. Mocht de zaal nog niet
open mogen dan blijven de kinderen buiten gymmen. Mits het weer goed blijft natuurlijk!
Gymkleren zijn niet nodig, dichte schoenen wel.

