Nieuwsbrief 11 (18 februari 2021)
Parro
Wij willen met onze school graag gaan starten met Parro. Via deze app kunnen de
klassenteams makkelijk en snel communiceren met de ouders. Er zal eerst geoefend worden
met een enkele klas en als wij beter weten hoe en of het allemaal werkt, zullen alle groepen
hieraan mee gaan doen. Wij houden u op de hoogte.
Bibliotheek nieuws
Onlangs waren er de nationale
voorleesdagen, uiteraard online. Een aantal
groepen op onze school hebben hier
aandacht aan besteed. Het boek ‘Coco kan
het! ‘ werd gelezen en uitgebreid
besproken. Een verhaal over durf en moed,
zo mooi dat het zelfs op de muur in de gele
groep is vastgelegd.

Creatief (thuis) onderwijs:
Werken aan de zelfredzaamheid stond ook op het programma: praktische thuisopdrachten
als de woonkamer stofzuigen, de keuken of badkamer schoonmaken en de was verzorgen
werden geoefend en met ons gedeeld.
Ook zagen we weer leuke, creatieve en grappige werkjes voorbij komen:

Tenslotte
Wij verwachten dat er in de voorjaarsvakantie meer bekend gaat worden over het al dan niet
openen van de scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Wij zullen u hiervan op de
hoogte houden via de mail.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!

Belangrijke data voor in de agenda:
Maandag
Donderdag
Dinsdag

22 februari t/m vrijdag 26 februari
4 maart
16 maart

Voorjaarsvakantie
Volgende nieuwsbrief
GEEN studiedag personeel

Schoolvakanties 2021-2022 :
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie

16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
24 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

School en Corona nog even samengevat:
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.
Mocht u vragen hebben kunt u deze aan het klassenteam stellen of kunt u mailen naar:
sob@edumarevpr.nl

