Nieuwsbrief 24-11-2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:
-

Corona-update n.a.v. aangepaste maatregelen 23-11-2021
Verslag studiedag 17-11
Vervangers gezocht

Corona-update n.a.v. aangepaste maatregelen 23-11-2021
Het aantal besmettingen blijft maar stijgen. Ook wij hebben we de afgelopen weken gezien hoe dat
onze school kan ontregelen. Wij werken er hard aan om zo lang als mogelijk is zo veilig mogelijk open
te blijven!
Gisteren is er op basis van de adviezen van het OMT een kabinetsbesluit genomen, met strengere
maatregelen voor alle basisscholen. Deze maatregelen gaan per direct in. Het gaat dan om de
volgende zaken:
- Personeel werkt zoveel mogelijk thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school
moeten zijn in het belang van de leerlingen.
- Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
- Externen mogen niet meer in de school (bijvoorbeeld gastlessen).
- Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
- Bijeenkomsten vinden digitaal plaats.
- Hygiënemaatregelen blijven van kracht; extra ventilatie, handen wassen, extra intensieve
schoonmaak, niezen in elleboog, geen handen schudden, enz.
- We hanteren de nieuwe beslisboom van 22-11-2021 voor onze leerlingen. Zie bijlage (en op
onze website). Bij twijfel: houd uw kind thuis en een dringend advies om bij de GGD te
testen.
- Bij klachten moet het personeel thuisblijven en zich laten testen.
- Posthoornaanvulling: ons personeel draagt sinds vorige week alweer mondkapjes bij
verplaatsingen door de school.
- Posthoornaanvulling: logopedist, HVO-GVO e.d. vallen onder intern personeel. Volgende
week zullen we Sint en zijn Pieten ook zo beschouwen.

Ouders die ingeroosterd staan om ons helpen met overblijven, mogen dus ook niet meer groep 1-2 in
tussen 11.45-12.00 uur. We zien u graag tussen 12.00-12.30 uur op het plein, ter ondersteuning van
de pleinwacht vanuit het team.
Met het Sinterklaasfeest voor de deur blijft dus wederom een ‘uitgeklede’ versie over. Jammer, maar
het is niet anders. Ook het kerstfeest zal klein en ingetogen zijn. We houden de zaak nauwgezet in de
gaten en delen nieuwe informatie z.s.m. met onze MR en nemen hun feedback mee. Achter de
schermen wordt alweer gewerkt om in het eventuele geval van een lockdown zo snel als mogelijk is
weer te kunnen omschakelen naar een vorm van online onderwijs.
Verslag studiedag 17-11-2021
Afgelopen week heeft het team van de Posthoorn een intensieve studiedag gehad. Op de agenda
stonden de volgende zaken:
- Verdieping in referentieniveaus (uitstroomniveau leerlingen aan het eind van groep 8) op 1F1S-2F niveau.
- Implementatie nieuwe rekenmethode Pluspunt 4
- Begrijpend lezen: Onderzoeksresultaten pilot Close Reading in groep 7-8
- Technisch lezen: literatuurstudie door het team over didactiek die ‘bewezen werkt.’
- Technisch- en begrijpend lezen: start herziening doorgaande lijn op de Posthoorn van groep
1-8
- BijLes: het insectvriendelijk maken van de schoolomgeving van de Posthoorn.
Al met al een goed gevulde en zeer inhoudelijke studiedag!
Vervangers gezocht!
Heeft u een lesbevoegdheid voor de basisschool en wilt u de scholen van Bijeen helpen in geval van
nood en wellicht de Posthoorn in het bijzonder? Graag brengen we u dan in contact met onze
personeelsfunctionaris Marga Schonewille op ons Stafbureau. U kunt Ilona hiervoor even
aanschieten op het plein, of even een berichtje sturen via e-mail: obsdeposthoorn@bijeenhoogeveen.nl. Alvast bedankt!

