NIEUWSBRIEF OBS NOORD
0545- 271154 / 272219
DIRECTIE@SCHOOLNOORD.NL
WWW.SCHOOLNOORD.NL

Deze nieuwsbrief is verstuurd op 27 augustus 2020

ALGEMEEN

WOORDJE VOORAF
Beste allemaal,
In de vorige nieuwsbrief heb ik mijzelf al voorgesteld. Per 1 augustus ben ik officieel locatiecoördinator
van O.B.S. Noord. Ik ben enorm vereerd dat ik dit mag zijn. Hopelijk zal dit schooljaar minder hectisch
verlopen dan vorig schooljaar met de Corona uitbraak. Voor nu moeten wij ons nog wel houden aan de
richtlijnen van het RIVM. Ik hoop u gauw, op 1,5 meter afstand, persoonlijk te ontmoeten. U ontvangt
iedere laatste dinsdag van de maand de nieuwsbrief. Samen met het team, de leerlingen en u als ouder
gaan wij er een mooi schooljaar van maken.
Hartelijke groet,
Carmen Geerdink
ORGANISATIE
Nog steeds hebben wij te maken met de RIVM-richtlijnen. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen
om de manier van wegbrengen en ophalen van voor de zomervakantie deels te handhaven. Dit houdt in
dat u als ouder uw zoon/dochter voor het schoolplein afzet en ophaalt. Wij vragen u, als ouder , om
onderling 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast vragen wij u ook om het schoolplein niet te betreden.
Komen de leerlingen met de fiets naar school dan kunnen zij deze in het fietsenhok zetten met
uitzondering van de leerlingen van groep 5. Zij zetten de fiets langs de heg aan de van Limburg
Styrumstraat. De leerlingen gaan, zodra ze op school, zijn direct naar binnen. De ingangen voor de
groepen zijn als volgt.
Groep 1/2: Het hekje in de heg.
Groep 3/4: Via het schoolplein naar de onderbouw ingang.
Groep 5: Via de zijingang aan de Limburg van Styrumstraat.
Groep 6/7/8:Via het schoolplein naar de bovenbouwingang.
Als ouder mag u alleen in noodzakelijke gevallen op het plein of in de school komen. Hiervoor kunt u
telefonisch of via de mail een afspraak maken met de groepsleerkracht. Mocht u een korte mededeling
hebben dan kan dit telefonisch of via de mail. Mocht u als ouder de school in komen dan is het van
belang dat u de 1,5 meter afstand hanteert. Bij gezondheidsklachten vragen wij u de afspraak te
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verzetten. U wordt bij binnenkomst gevraagd om een lijst met gezondheidsvragen te beantwoorden/ in
te vullen.
Kinderen die ziek zijn, koorts hebben, hoesten, verkouden zijn mogen niet naar school. Bij twijfel houdt
u uw kind thuis! Ook wanneer een familielid koorts heeft blijft uw kind thuis. Wanneer een kind op
school is en wij denken dat het ziek is bellen we u op met de vraag uw kind zo spoedig mogelijk op te
halen.
Het kan voorkomen dat een leerling verkoudheidsklachten heeft, waarbij de leerling in normale
omstandigheden gewoon naar school zou gaan. In dat geval zorgt de school vanaf de tweede dag voor
huiswerk, zodat de betreffende leerlingen hier thuis aan kan werken. De leerkracht stemt dit met u af.
In verband met de coronamaatregelen is er de eerste ochtend geen inloopochtend voor de ouders.
Hopend op uw begrip hiervoor.
Daarnaast worden in verband met de Coronamaatregelen. voorlopig de Klasse!Shows alleen voor de
leerlingen gehouden. Zodra hier weer ouders bij aanwezig mogen zijn informeren wij u daarover.
Ook de luizencontrole zal in verband met de Coronamaatregelen voorlopig niet plaats vinden. Wel
vragen wij u, als ouders, de kinderen thuis te controleren. Mocht u hoofdluis constateren bij uw zoon of
dochter dit dan graag doorgeven aan school, zodat er op school maatregelen getroffen kunnen worden.
INFORMATIE AVOND 15 SEPTEMBER
In verband met de RIVM maatregelen vindt er geen informatieavond plaats voor de leerlingen van groep
2 t/m 8. U krijgt als ouder, dinsdag 15 september, via de mail informatie over de groep waar uw
zoon/dochter in zit.
De ouders van de leerlingen van groep 1 worden wel uitgenodigd voor een informatieavond, omdat
ouders van deze groep voor het eerst informatie krijgen over de school.
OP TIJD NAAR SCHOOL
De school start ’s ochtends om 8.25 uur. Het is van belang dat de leerlingen op tijd op school zijn, zodat
ze vanaf het begin de instructie meekrijgen. Wij hebben gemerkt dat het niet alle leerlingen lukt om op
tijd op zo school te zijn. Wij willen deze ouders vragen er zorg voor te dragen dat hun zoon/dochter op
tijd op school komt. Mocht het vaker gebeuren dat een leerling te laat is neemt de leerkracht contact op
met de betreffende ouder. Mocht het daarna nogmaals gebeuren dat de betreffende leerling te laat is
neemt de directie contact op met ouders.
SEPTEMBERFEEST
Vrijdag 4 september zou, normaal gesproken, het septemberfeest zijn. Echter door de Corona
maatregelen gaat het septemberfeest niet door. Om deze reden is deze dag een gewone lesdag. Wel
wordt er deze dag een leuke voorstelling voor de leerlingen verzorgd.
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OPROEP TSO
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de TSO. Op dit moment zijn nog niet alle dagen
ingevuld. U krijgt een hiervoor een vergoeding. U kunt zich opgeven via: directie@schoolnoord.nl

MAANDKALENDER

31 augustus

Eerste schooldag

15 september

Informatiebrief groepen via de mail. Groep 1 informatieavond.
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