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ALGEMEEN

NIEUWE RICHTLIJNEN RIVM BASISONDERWIJS
Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen heeft het RIVM de richtlijnen voor kinderen tot en met 12 jaar
aangepast. Hierbij de vernieuwde richtlijnen:
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:








Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het
kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van
iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan
moet hij of zij thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of
(meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over
zijn.Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan
contact op met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden
thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of
krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar
de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder
dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de
coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine).

Wilt u zich aan bovenstaande richtlijnen houden. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.
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ORGANISATIE IN CORONATIJD
In deze tijd van Corona gelden de RIVM richtlijnen waar wij ons als school aan moeten houden. U kunt
deze richtlijnen in het eerste gedeelte van de nieuwsbrief lezen.
Voor de leerkrachten geldt dat zij bij verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en getest moeten
worden. Zodra er een negatieve testuitslag is mogen leerkrachten, mits zij zich beter voelen, weer aan
het werk. Zoals u wellicht heeft gelezen worden de leerkrachten met voorrang getest, zodat
leerkrachten voor maximaal één dag afwezig zijn. Hiervoor geldt wel dat er dan een negatieve
testuitslag dient te zijn.
In de tussentijd moet er inval geregeld worden. Tot op heden is het bij ons op school nog gelukt om de
groepen op te vangen door invallers van buitenaf, maar ook regelmatig door leerkrachten van andere
groepen. Er is een groot tekort aan inval leerkrachten en daarnaast komt het verkoudheidsseizoen
eraan. Hierdoor ontstaan er grote problemen in de bezetting voor de groep. Natuurlijk proberen wij
samen zoveel mogelijk groepen op te vangen indien de leerkracht ziek/verkouden wordt. Het kan echter
gaan voorkomen dat dit ons niet lukt en dat wij eventueel groepen naar huis moeten sturen. Wij hopen
op uw begrip hiervoor. Op dit moment denken wij zowel op school- en stichting niveau na hoe wij hier
mee om moeten gaan en welke oplossingen er zijn. Natuurlijk staan wij ook open voor uw ideeën. Deze
kunt u aan ons doorgeven.
SCHOOLZWEMMEN
In de kalender staan de data opgenomen voor het schoolzwemmen. Er staan hierin twee data genoemd
waarop het schoolzwemmen niet doorgaat. Het gaat om de volgende data: 17 december 2020 en 15 juli.
Zou u deze data uit uw kalender willen verwijderen.
STUDIEDAG
Woensdag 14 oktober is er een studiedag. Deze dag wordt o.a. een implementatietraject voor Faqta
gevolgd. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
VOORSTELLEN GYMLEERKRACHTEN
Wij zijn Susanne en Wout, beide werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij verzorgen ook dit jaar
de lessen bewegingsonderwijs bij school Noord.
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele schooljaar
waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en de sportintro’s
zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale sporten/sportverenigingen en kunnen zij
zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen.
De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij
hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan extra zorg bieden
tijdens de gymles of misschien ontdekken we juist wel een talent voor een bepaalde sport.
Dit schooljaar zijn weerbaarheidstraining, bewegend leren en Motorisch Remedial Teaching als extra
onderdelen in het SFB-vakwerkplan opgenomen.
Mochten jullie vragen hebben over onze gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem gerust
contact met ons op.
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Met sportieve groet,
Susanne en Wout
Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl

Maandag
Vrijdag

Wout
wout@sportfederatieberkelland.nl
Susanne
susanne@sportfederatieberkelland.nl

Groep 1 t/m 8
Groep 3 t/m 8

Like ons op facebook
www.facebook.com/sportfederatieberkelland
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VOORSTELLEN STAGIAIRES
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Jette Tank, ik ben 23 jaar en woon in Beltrum. Een aantal jaar gelden
heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam
als onderwijsassistent op een basisschool in Zutphen in de groepen 5 t/m 8.
Daarnaast volg ik op dit moment de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo)
aan Saxion Hogeschool in Deventer en zit op dit moment in mijn 1e jaar.
Op de vrijdag zal ik te vinden zijn in groep 8 bij meester Sten en zal daar t/m begin februari 2021 blijven.
Het kan soms voorkomen dat ik meerder dagen in de week aanwezig ben. Na begin februari zal ik te
vinden zijn in een andere groep op school.
Ik heb erg veel zin om te beginnen en hoop er een mooie en leerzame tijd van te maken.
OPROEP MR
Verkiezing MR:
Net als iedere school in Nederland, kent school Noord een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn
zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten
en ouders. Ieder MR-lid kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen. In verband met
het aflopen van de termijn van 2 van onze MR-leden wil de medezeggenschapsraad middels deze
nieuwsbrief kenbaar maken dat:
Sten Geerdink zich herkiesbaar stelt vanaf november 2020 voor de P-geleding.
Miranda Konings zich herkiesbaar stelt vanaf november 2020 voor de O-geleding.
Mocht u zichzelf verkiesbaar willen stellen voor de MR dan horen wij dit graag voor 1 oktober. U kunt dit
kenbaar maken door te mailen naar mr@schoolnoord.nl
MAANDKALENDER

30 september

Start Kinderboekenweek

14 oktober

Studiedag team. Alle leerlingen vrij.

19 – 23 oktober

Herfstvakantie
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