Nieuwsbrief 10 (5 februari 2021)

Kunst & cultuur:
Kunst & Cultuur Brielle heeft samen met Podiumkids Thuis een overeenkomst gesloten.
Hierdoor is het mogelijk om thuis leuke jeugdtheatervoorstellingen te bekijken. Deze
voorstellingen zijn in de maand februari gratis online beschikbaar voor de leerlingen.

Via de website https://www.podiumkids.nl/thuis/ kan er een keuze gemaakt worden uit het
aanbod en bij gebruik van de volgende code: KCBRIELLE02PK kan er van een voorstelling
genoten worden.

Creatief onderwijs:
Thuis hamburgers bakken en serveren, soep maken, tekenen in opdracht, de was verzorgen,
vogelvoerbakjes vullen en verschillende techniek creaties kwamen voorbij in de afgelopen
periode. Bij de noodopvang of thuis, er werd weer flink gewerkt wat ook nog eens leuke
foto’s opleverde, die wij graag met u delen:

School en Corona
U bent via een brief in de mail op de hoogte gebracht van het openstellen van SO de
Watertoren per 8 februari as. en dicht blijven van VSO Maarland, waarvan het thuisonderwijs
en de noodopvang doorgaat. Mocht u vragen hebben, kunt u deze stellen aan het
klassenteam of via sob@edumarevpr.nl
Het openstellen van SO de Watertoren betekent voor u en voor ons het volgende:
Als school beperken we ons zo veel mogelijk tot onze kerntaak: het geven van onderwijs.
1. Verkeersbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt in verband met de risico’s op
besmetting.
2. Naast het vaste schoolteam en de stagiaires wordt de toegang voor externen tijdens
schooltijden tot een minimum beperkt.
3. Ouders blijven zoveel als mogelijk buiten het plein.
4. Klassen worden gescheiden gehouden en er worden geen klassen overstijgende
activiteiten georganiseerd.

5. De GGD is verantwoordelijk voor het testbeleid, leerkrachten voeren geen
corona(snel)testen uit. De keuze voor het testen van hun kind ligt bij ouders.
6. Vooralsnog worden geen lessen bewegingsonderwijs gegeven.
Wat als een klas in quarantaine moet?
Als een kind of leerkracht positief is getest, dan gaat de hele klas of groep in quarantaine.
Dat is een behoorlijk ingrijpende maatregel. Zodra we hier als school mee te maken krijgen,
nemen wij hierover contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Op basis van hun
aanwijzingen informeren wij de ouders van de betreffende groep met een informatiebrief van
de GGD. De lessen worden dan weer op afstand gegeven.
Op de vijfde dag kan iedereen zich laten testen. Kunt u geen negatieve testuitslag van uw
kind overleggen, dan wordt tien dagen quarantaine aangehouden.
We gaan ervan uit, dat leerlingen door hun ouders worden aangemeld bij de GGD-teststraat.
Wanneer uw kind thuishouden en testen?
Wij willen graag dat de school openblijft, daarom is het voor de veiligheid nu nog belangrijker
dat uw kind thuisblijft bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid,
plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38 graden en zich laat testen.
Daarnaast blijven kinderen thuis als een gezinslid van een leerling besmet is met Corona,
last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38 graden.
Als uw kind tijdens schooltijd coronaklachten ontwikkelt, zullen wij contact met u opnemen
om uw kind te komen ophalen. Wij vragen u daarom goed bereikbaar te zijn onder schooltijd.

Personeelsnieuws
Op VSO Maarland is per 1 februari jl. Marleen Snijder gestart. Zij gaat de lessen Zorg &
Welzijn/ Service aan alle groepen geven. Per 1 januari jl. is Mirte Stok bij ons komen werken.
Zij is de nieuwe gedragswetenschapper voor beide afdelingen. Wij wensen beide collega’s
veel succes op onze school.
Schoolfruit:
Het schoolfruitproject, wat ook stil kwam te liggen door de sluiting van de scholen, verzorgt
vanaf komende week weer fruit en groente aan de leerlingen van het SO en aan de
leerlingen in de noodopvang op het VSO. Dit wordt uitgedeeld op woensdag, (donderdag) en
vrijdag.
Belangrijke data voor in de agenda:
Donderdag
Maandag

18 februari
22 februari t/m vrijdag 26 februari
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