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extra nieuwsbrief oktober
Beste ouder (s) / verzorger (s),
We genieten deze week van de herfstvakantie. Ik wens jullie allen mooie dagen toe,
wandelingen, fietstochtjes, bioscoopavondjes thuis en misschien wel ouderwetse avondjes
met gezelschapsspellen.
Aangezien er toch wat extra nieuws te delen is, stuur ik u hierbij een extra nieuwsbrief toe.
Verder wens ik u namens het gehele team van de Hasselbraam een bijzonder fijne week
toe.
Met vriendelijke groet,
Karin de Lange
directeur.
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Vakantie en quarantaine
Velen van ons zullen deze week thuis blijven in de huidige omstandigheden. Toch zullen er
ook gezinnen zijn die mogelijk naar het buitenland afreizen. We gaan er van uit dat u hierin
verstandige afwegingen en beslissingen neemt. Wanneer u in een vakantieland met code
oranje of code rood bent geweest, dan zult u bij terugkomst 14 dagen quarantaine
moeten aanhouden. Wij kunnen natuurlijk niet navragen waar alle gezinnen in de vakantie
zijn geweest. Wij moeten dus vertrouwen op uw verantwoordelijkheid, in het belang van de
gezondheid van andere gezinnen en zeker ook die van onze collega's. Wij verzoeken u
dan ook het ons te laten weten als de kinderen na de vakantie 14 dagen in quarantaine
blijven, vanwege vakantie in een land met code oranje of rood. Wij zullen in deze gevallen
met u moeten overleggen wat er aan lesmateriaal naar huis kan komen, zodat u dat zelf
met de kinderen kunt inzetten.

Corona in het gezin
Wanneer een gezinslid getest wordt op Covid-19 en een positieve uitslag krijgt, dan horen
wij dat graag. Vanzelfsprekend blijven de kinderen dan thuis tot 7 dagen nadat het
betreffende gezinslid klachtenvrij is. Het is niet gebruikelijk om naar ziekte in gezinnen te
vragen, maar in de huidige omstandigheden is het van belang dat wij bijhouden of er
meerdere besmettingen in (gezinnen van) één klas gevonden zijn, zodat er tijdig besloten
kan worden tot sluiting van een klas indien nodig. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend zeer
begaan en leven we mee met dergelijke situaties. We willen die gezinnen dan ook een
hart onder de riem kunnen steken.
Mondkapjes en Triage
In veel protocollen is het dragen van mondkapjes opgenomen. Ook in het protocol van
Stroomm wordt dat geadviseerd aan alle volwassenen die (vanuit noodzaak) de school
bezoeken. Echter: ons protocol en de protocollen van de Klimop en de Kindertuin
verschillen op enkele punten iets van elkaar. Wij proberen onze richtlijnen in de Sprankel
praktisch op elkaar af te stemmen en kiezen er dan ook voor om mondkapjes in het
gebouw niet verplicht te stellen. In de Sprankel komen externen alleen het gebouw in als
dat noodzakelijk is, wordt er bij alle externen een triage afgenomen door een formulier in
te laten vullen en vragen wij handen te ontsmetten, afstand te houden en niet langer
binnen te zijn dan strikt noodzakelijk. Ieder die dat zelf op prijs stelt, is natuurlijk vrij om te
kiezen voor het dragen van een mondkapje.

Routes op het schoolplein
In het voorjaar is op het plein een route aangebracht (langs het hek van de tennisbaan
heen en langs die kant ook terug (dus achter de beplanting langs). We zullen de pijlen
binnenkort weer verduidelijken en vragen u dan ook die routes aan te blijven houden
(vooral ook op de weg terug naar de parkeerplaats), omdat aan de kant van de school de
groepen van de Klimop verzamelen en daar dan meer drukte ontstaat. Over het algemeen
verloopt het brengen en halen prima, al ontstaat er bij het uit gaan van de scholen soms
wat drukte door veel kinderen die naar huis gaan. Wij vragen de volwassenen daar goed
te blijven letten op de afstand tot elkaar. Wij laten het aan uw eigen inzicht over of het
nodig is om op het schoolplein een mondkapje te dragen.
Hygiëne en traktaties
Er is, begrijpelijk, veel te doen over de traktaties. Het bestuur van Stroom evalueert
regelmatig haar protocollen en ook dit punt wordt daarin steeds meegenomen. Gezien de
ontwikkelingen die momenteel meer zorgen laten zien dan de periode rond de
zomervakantie, zien we met elkaar geen reden om deze afspraak te versoepelen en lijkt
het ons nog steeds zinvol op dit punt onze alternatieven in te zetten. Heel af en toe zal er
op school iets uitgedeeld (of gebakken) worden als dat in een les aan de orde is, wij
minimaliseren dat en daar waar dat aan de orde is, hebben we in ieder geval controle op
de hygiëne-maatregelen als: handen wassen, dragen van handschoentjes/mondkapjes en
slechts één of twee personen die ermee in contact komen. Die controle hebben wij niet op
spullen die van huis uit getrakteerd worden. Dat is het belangrijkste argument om
voorlopig nog geen traktaties van thuis toe te staan.
Werkgroepen Sint en Kerst
Er zou een oproep geplaatst worden voor hulp bij de Sint-viering. Aangezien we die viering
binnen school zullen houden, met zo min mogelijk ouders daarbij, hebben we voldoende
aan de drie ouders die zich vanuit de OV hebben gemeld samen met de leerkrachten. We
hopen dat volgend jaar weer met z’n allen te kunnen doen.
De werkgroep Sint heeft contact opgenomen met Sinterklaas over alle maatregelen.
Er kan helaas géén intocht zijn op het schoolplein, maar
wij zullen Sinterklaas natuurlijk binnen ontvangen met de
kinderen in kleinere groepen. De kinderen mogen gewoon
hun schoen zetten (jullie horen daar nog van), want Sint
zal zorgen voor hulptroepen die hem helpen om ´s nachts
toch de schoentjes te kunnen vullen. Wij hebben hem
laten weten dat er geen snoeptraktaties kunnen zijn, maar hij heeft beloofd dat hij daar al
een leuk alternatief voor heeft bedacht. Bovendien heeft Sinterklaas ALTIJD
handschoenen aan, dus dat komt vast goed ! We gaan er hoe dan ook een mooi feest van
maken op 4 december.
Er is via Parro een oproep geplaatst voor een brainstorm over de kerstviering. Daar
hebben we nu voldoende ouders voor. Als we iets gaan opzetten op donderdag 17
december waar we toch meer hulp bij kunnen gebruiken (binnen de mogelijkheden), dan
zullen we daar weer apart een oproep voor plaatsen. Houd daarvoor de Parro-agenda in
de gaten
.
Tussentijdse gesprekken 2 en 3 november
Het is ons nog niet gelukt om de planning rond te krijgen voor de tussentijdse gesprekken.
Op dinsdag 27 oktober ontvangt u van ons een overzicht met de tijden waarop wij alle
ouders uitnodigen. Wij plannen deze keer 15 minuten per gesprek in, omdat we
momenteel beduidend minder contact met ouders hebben en het daarom fijn is om deze
keer iets meer tijd te hebben om de cito-uitslagen te bespreken. We gaan vooralsnog uit
van gesprekken op locatie (er zal dan voorafgaand aan ieder gesprek een triage
plaatsvinden en we zullen gebruik maken van verschillende toegangen), u hoort nog welke
leerkracht op welke plek zit. Indien u het gesprek liever online wilt voeren, kunt u dat bij de
leerkracht aangeven. Het is mogelijk dat er dan een ander moment wordt ingepland,
omdat het in sommige gevallen praktisch niet handig is om te schakelen van een fysiek
gesprek naar een online gesprek. Wanneer de maatregelen verder aangescherpt worden,
kan het zijn dat we genoodzaakt zijn de gesprekken allemaal online te voeren. Wij houden
u daarvan op de hoogte.
Maandviering 30 oktober naar 11 november
De maandviering van vrijdag 30 oktober (voor de groepen 1-2 en 5) zal verplaatst worden
naar woensdag 11 november. Opnieuw zullen we bekijken of er een live-stream opgezet
kan worden. Hulptroepen hebben zich gemeld, dus dat biedt weer nieuwe perspectieven…
Studiedag 26 oktober

Denkt u er aan dat wij op maandag na de vakantie een studiedag hebben ? Wij
zullen daar het laatste traject van Breinleren instappen en tevens als team aan de
slag gaan met de analyses van de toetsen en het uitzetten van acties t.b.v. zorgen
die in de Corona-periode zijn ontstaan. Hierover kunnen we dan met u in gesprek op
2 en 3 november.

Openbare Basisschool De Hasselbraam
// Sportlaantje 8 // 5076 AM Haaren (NB) // T: 0411-622839 //
info@dehasselbraam.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Copyright © 2020 Openbare basisschool de Hasselbraam, All rights reserved.

