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Woensdag
Donderdag

31 maart
1 april

Paasontbijt en eitje-tik
Studiedag.
School gesloten

ALGEMEEN NIEUWS

Studiedag donderdag 1 april
Donderdag 1 april gaan wij de resultaten van de onlangs afgenomen CITO-toetsen analyseren
en plannen maken voor de laatste 12 weken van dit schooljaar. Daarom is de school komende
donderdag gesloten en hebben de kinderen dus een lang paasweekend.

Juf Ineke afwezig
Gisteren is de moeder van juf Ineke overleden. Wij wensen haar veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies. Juf is dus volgende week afwezig. Zij wordt dinsdag a.s. vervangen door juf
Rachel en woensdag door juf Freya.

De strijd tegen het virus
Onze regio is momenteel donkerrood gekleurd. Het Dijklander ziekenhuis kan geregeld geen
COVID-19 patiënten meer plaatsen, waardoor zieke stadsgenoten worden verwezen naar
ziekenhuizen in andere delen van het land. Ons bereiken ook bijna dagelijks berichten van
ouders, kinderen en teamleden met gezondheidsklachten.
Leerkrachten worden altijd zo snel mogelijk getest in de snelteststraat van SALT, waardoor zij
na een negatieve uitslag weer snel aan het werk kunnen.
Kinderen met klachten (verkouden, keelpijn, buikpijn, vermoeidheid) moeten thuis blijven
totdat de klachten minimaal 24 uur verdwenen zijn. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om
zieke kinderen te laten testen bij de GGD. Kinderen die chronisch verkouden zijn, mogen na
een negatieve test weer naar school. Indien de test positief is, moet de school z.s.m. worden
ingelicht en gaat het GGD-protocol in werking. Momenteel is het nog niet mogelijk om
zelftesten af te nemen. Deze testen zijn nog niet gevalideerd en daardoor nog niet
betrouwbaar. De verwachting is dat deze testen in de loop van april beschikbaar komen. Op
korte termijn zal het ook mogelijk worden om kindvriendelijke testen af te laten nemen.
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Nogmaals benadrukken wij dat als een huisgenoot van een leerling (ouders, broertje, zusje)
positief getest is, het kind ook in quarantaine moet gaan.
Voor vragen verwijzen wij u naar de GGD (075-6518320).
Ondertussen proberen wij de school zo normaal mogelijk te laten functioneren. Doordat we
de groepen gescheiden houden, ontkomen we er niet aan activiteiten waarbij kinderen wel in
contact komen met de kinderen uit andere groepen (b.v. de deltarevue en tutorlezen)
voorlopig uit te stellen. Wij rekenen op uw begrip.
Zoals al eerder aangekondigd, zullen wij de schoolreisjes en schoolkampen een andere
invulling geven. In juni zullen er voor alle groepen leuke evenementen worden georganiseerd
binnen de dan geldende corona maatregelen. Wij zullen u daar te zijner tijd over informeren.
Ook voor de Koningsspelen op 23 april zal er een leuk alternatief worden georganiseerd op
het schoolplein.

Dank aan de versiercommissie
Door alle beperkende maatregelen is de rol van de ouderraad momenteel ook een andere
dan in normale tijden. Toch gebeurt er op de achtergrond van alles. Afgelopen week heeft
de versiercommissie de school in lentesferen gebracht. Het ziet er weer geweldig uit. Dank
aan onze creatieve OR-leden.
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Paasontbijt
Op woensdag 31 maart wordt het paasfeest gevierd op school. Dit gaan we doen in de vorm
van een uitgebreid paasontbijt dat verzorgd wordt door de ouderraad. Daarnaast gaan we
spelletjes doen en krijgen we bijzonder bezoek. Van wie of wat.......dat houden we nog even
geheim.
Aangezien het feest dit jaar corona-proof gevierd moet worden zijn er wel wat regels
waaraan wij ons dienen te houden. Zo vindt het feest plaats in het eigen klaslokaal en komen
er die dag geen ouders om te helpen. Om geloop te voorkomen zal het ontbijt niet in
buffetvorm plaatsvinden, maar wordt het eten verdeeld over de groepjes. In verband met
hygiëne worden belegjes zo veel mogelijk aangeleverd in éénpersoonsverpakkingen.
Aangezien het lastig is om voor kinderen met een speciaal dieet de juiste etenswaren te
regelen verzoeken wij de ouders van die kinderen om zelf voor een feestelijk ontbijt te
zorgen. Geef uw kind het ontbijt aub op 31 maart mee naar school, bijv in een
schoenendoos.
Op 30 maart nemen alle kinderen bord, mes, vork en theelepeltje mee naar school in een
plastic tas. Tip: voorzie alles van naam. Een beker is niet nodig, want de kinderen krijgen
pakjes drinken. Aan het einde van de schooldag worden de tafels gezamenlijk gedekt, zodat
alles klaarstaat voor de volgende dag.
We maken er een gezellige dag van!
Team en ouderraad

Formatie 2021-2022
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van de formatie van komend
schooljaar. Door een kleine groei in het leerlingaantal en een verhoging van de bekostiging
vanuit de overheid is het mogelijk om komend schooljaar 8 groepen te vormen. Dit betekent
dat het streven is om volgend schooljaar niet met combinatiegroepen te gaan werken (met
uitzondering van de kleuters met jongste en oudste kleuters) maar met homogene groepen 3
t/m 8.Voorwaarde is wel dat wij er in slagen om de vacatureruimte die is ontstaan kunnen
invullen. Volgende week zal via OPSPOOR de advertentie voor nieuw personeel openbaar
gemaakt worden. Wij hopen in de komende weken de vacatures in te kunnen vullen.

Verkiezingen Mr.
In de bijlage treft u een brief van de Medezeggenschapsraad met informatie over de
verkiezingen.
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Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. U kunt bij mij terecht voor vragen over
opgroeien en opvoeden en de samenwerking met school.
Of misschien zit u zelf in een fase van uw leven waarin bepaalde vragen
spelen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een passend antwoord of
de plek waar u dit kunt vinden.
I.v.m. Corona voer ik vrijwel uitsluitend onlinegesprekken.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
VAKANTIES 2020-2021

Goede Vrijdag/Pasen:
Meivakantie
Hemelvaartsdag+
Vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie
STUDIEDAGEN

Donderdag
Vrijdag

02-04-2021 t/m 05-04-2021
24-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

2020-2021

01-04-2021 Gehele dag ipv vanaf 12:00 uur
18-06-2021 Gehele dag
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