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nieuwsbrief augustus
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Het schooljaar gaat weer van start… en hoe!
Na een zinderend hete vakantie, waarin velen van ons misschien wel thuis hebben
gezeten, kijken we er bijzonder naar uit om jullie maandagochtend weer te zien! We zullen
de kinderen zoals altijd zeer enthousiast en op een bijzondere wijze ontvangen.
In deze nieuwsbrief vooral praktische informatie over de start en over de maatregelen die
wij nemen ivm het Corona-virus. Op de eerste schooldag krijgen de oudsten van alle
gezinnen de schooljaarkalender mee, deze staat ook op onze website.
Mirjam, Judy, Lonneke, Mijke, Birgit, Eva, Marjon, Samantha, Bas, Marie-Claire, Lisanne,
Josan en John wensen u net als ik een heel fijn schooljaar toe.
Karin de Lange, directeur.

Van belang voor de start
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Afscheid Marjon Hendriks
Informatie
Bijlage: Protocol weer naar school Hasselbraam
Bijlage: Korte opstart en corona vanuit bestuur

Jarig in augustus

Lenthe, Maisie, Merijn, Sem, Fabian,
Banden Isabel, Remi, Jaimy, Maud,
Fiene, Tess, Sophie, Thieme, Marjon H

Activiteiten in de eerste weken

Afscheid Marjon H 4 september
Alternatieve info-schooljaar en groepen 8 september
1e serie Hasselbraamacademie start 11 september
Week van de mobiliteit start 14 september
(meer hierover in de volgende nieuwsbrief)

Van belang voor de start

In deze ‘opstart’-nieuwsbrief informeer ik u graag over de maatregelen die wij in de
Sprankel zullen hanteren i.v.m. het Coronavirus. Op hoofdlijnen zal dat gelijk zijn aan de
situatie vóór de vakantie. Er zijn echter wat kleine wijzigingen aangebracht.
Wij zullen in ieder geval terug gaan naar de oorspronkelijke schooltijden (08.30-14.30
uur of 08.30-12.30 uur). Wij hanteren 10 minuten inlooptijd van 08.20-08.30 uur, maar
ouders komen daarbij nog steeds niet in de klas (de leerkrachten van de groepen 1 t/m
4 staan in de ochtend buiten, de leerlingen van de groepen 5, 6/7 en 7/8 komen alleen
het plein op). Na schooltijd staan alle leerkrachten buiten, zodat u bijv. kort iets kunt
bespreken / navragen of een afspraak kunt maken. Natuurlijk is dat ook mogelijk via de
telefoon, Parro of e-mail. Wij kunnen (indien noodzakelijk) wel met ouders afspreken na
schooltijd voor een gesprek in de klas. Vanzelfsprekend blijft van kracht dat u bij
klachten als verkoudheid, niezen, hoesten of benauwdheid niet naar school komt. Ook
kinderen en leerkrachten met deze klachten blijven thuis, tenzij aangetoond is dat er
geen sprake is van het Corona-virus. Uitgebreide info vindt u in de bijlage “Protocol
weer naar school in Coronatijd”. Wilt u dit goed doornemen ?

Wilt u (met name in de onderbouw) nakijken of kleding en
bekers / trommels nog goed voorzien zijn van een naam ? Denk ook aan het meegeven
van gymkleding. We kunnen op dit moment nog niet douchen na de gym.
Vanaf dit schooljaar zullen wij niet meer met luizenzakken werken. We hebben overleg
gehad met de GGD, welke ons heeft laten weten dat het gebruik van deze zakken geen
invloed heeft op het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis. Het leidt tot
ongemak en spullen die vaak op de grond liggen. Regelmatige controle en goed
behandelen als hoofdluis geconstateerd wordt, blijkt veel effectiever. Er worden nog
geen controles op school uitgevoerd, wij vragen u dit thuis goed in de gaten te houden.

Overblijven

Wij gaan het overblijven weer uitvoeren zoals voorheen. De overblijfcoördinator
(Jacqueline Peters) heeft al een begin gemaakt met het inroosteren van de eerste
schoolweken, u wordt daarover geïnformeerd. Er zullen twee leerkrachten meelopen op
het plein. Heel graag op tijd aanwezig zijn en zelf zorgen dat iemand uw plek overneemt
als u echt niet kunt (u ruilt de beurt om of regelt dat de ander 10,= krijgt om uw beurt
over te nemen). Het overblijven kan bij ons met gesloten beurzen geregeld worden als
iedereen daar aan meewerkt. Indien het voor u niet mogelijk is dit zelf te regelen, kunt u
dit aan Jacqueline Peters (overblijfcoördinator: overblijven@dehasselbraam.nl )
doorgeven. Daar betaalt u dan een vergoeding van 15,= per keer voor (max 75,= in
totaal). Opmerkingen of aandachtspunten over deze werkwijze graag naar:
directie@dehasselbraam.nl
Natuurlijk hopen we dat het voor iedereen goed blijft werken en dat we hiermee kunnen
zorgen dat de kinderen een fijne pauze kunnen beleven.

Brigadieren

Ook het brigadieren zal weer worden opgepakt zoals voorheen. Leerlingen van groep 8
zijn afgelopen schooljaar opgeleid en zijn door de coördinator ingedeeld. We missen
echter nog één of twee ouders die mee willen helpen op de maandag. Wie meldt zich
??? directie@dehasselbraam.nl

Afscheid Marjon Hendriks

Op vrijdag 4 september nemen we officieel afscheid van Marjon. We gaan daar
natuurlijk een mooie, feestelijke (en Corona-proof) dag van maken. U ontvangt hierover
meer informatie via de mail.

Informatie-avond op 8 september

Vanwege de Corona-maatregelen is het niet mogelijk een informatie-avond in de
Sprankel te organiseren. Er word volop gewerkt aan een alternatief hiervoor. De
verwachting is dat wij u via een digitaal bestand zullen informeren en daarover een
mogelijkheid bieden om vragen / opmerkingen door te geven, waarop de leerkracht
antwoord kan geven. Er wordt tevens gezocht naar een alternatieve manier om de
algemene informatie, de jaarvergadering van de OV en de info van de MR met u te
delen.

Bijlage "Protocol weer naar school in Coronatijd"
Bijlage "Brief over de opstart en corona-maatregelen vanuit het bestuur"
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