Flitsnieuws
Flits no. 10 04-01-2021
De beste wensen
Vanaf deze plek willen we iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021 wensen!
Welkom
Wij willen Levi, Dion en Noor van harte welkom heten bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne en leerzame tijd op OBS Tuindorp.
Corona nieuws
Om het virus de baas te worden is er tot 18 januari een lockdown. Niets nieuws onder de zon, daar had iedereen al op
gerekend. Wel nieuw is de nieuwe variant van het virus. Na contact met de GGD bleek dat zij hier behoorlijk huiverig
voor zijn, temeer daar deze variant nog besmettelijker is, ook onder de basisschoolleerlingen. Dat houdt voor ons in
dat wij ook als leerkrachten zo weinig mogelijk op school aanwezig zijn.
Op de site van de RIJKSOVERHEID is hierover het volgende te lezen:
Update 31 december 2020: Het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het OMT
geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over. Over de
praktische uitwerking volgt de komende week (week 4-8 januari) meer informatie.
Nu kinderen moeten testen bij klachten die kunnen horen bij Covid19, zullen de protocollen (en de beslisboom)
hoogstwaarschijnlijk wijzigen en zullen kinderen met Covid gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus)
niet naar school mogen komen.
Op dit moment is er nog geen wettelijk kader, toch doen wij een dringend verzoek aan ouders om kinderen met Covid19 gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus) thuis te houden. De komende weken geldt dit voor de
kinderen die naar de noodopvang gaan. Wij rekenen op ieders begrip.
Ook voor de noodopvang geldt: probeert u eerst zelf iets te regelen om uw kinderen op te kunnen laten vangen, ook al
heeft één van de ouders een cruciaal beroep. Wij bieden echt alleen noodopvang! Ook wij krijgen het verzoek om
zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Voor de noodopvang zijn steeds twee personen op school aanwezig.
Vacature MR-lid
Ook een bericht van de Medezeggenschapsraad in deze Flits. Jan Westerbeek heeft na zes jaar in de MR gezeten te
hebben, aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te willen stellen aan het einde van het schooljaar. Er ontstaat
hierdoor een vacature binnen de MR.
Voor Jan een heel groot bedankt voor de prettige wijze waarop je al die jaren kritisch betrokken was bij de school! We
hebben dit als school altijd zeer gewaardeerd.
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor een ieder die de bijdrage nog niet heeft overgemaakt het nadrukkelijke verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen.
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Belangrijke data
Januari
4 Flits
18 Flits
11 MR vergadering: Tussenevaluatie en openstellen vacature MR lid
11 – 29 Toets weken – uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
27 IB overleg
29 Oud papier
februari
01 Margedag (kinderen vrij) – mogelijk uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
12 rapport mee – mogelijk uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip
17 Tuintoneel groep 4
20 – 28 Voorjaarsvakantie
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar directie@tuindorpschool.nl
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