Weilustwekker
SCHOOLJAAR: 2021-2022

NUMMER: 8

DATUM: 4 NOVEMBER 2021

BIJLAGEN
08-01 Cursus Algemene Muzikale Vorming voor kinderen
VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Na hopelijk een fijne herfstvakantie voor u allen waren wij blij om onze leerlingen dinsdag
weer te zien. De vakantie was nog met een extra dag verlengd omdat ons team aanwezig
was bij de INOS studiedag.
Tijdens deze studiedag, georganiseerd door ons schoolbestuur, werd ook het nieuwe
Koersplan van INOS gelanceerd. Dit koersplan heeft als titel “Samen het verschil maken”.
In het INOS koersplan wordt gewerkt vanuit vier thema’s:
-

Geluk
Onderwijs van vandaag, voor morgen
Partnerschap
Bewust omgaan met je omgeving

Vier prachtige thema’s waar we, samen met onze nieuwe missie en visie, de komende
jaren invulling aan gaan geven om zo het onderwijs voor uw kinderen nog mooier en beter
te maken. Wanneer het INOS koersplan digitaal beschikbaar is, zullen we dit uiteraard met
u delen.
Bij goed onderwijs hoort ook een inspirerende omgeving. Een aantal maanden geleden heb
ik u via de WeilustWekker gemeld dat het schoolmeubilair aan vervanging toe is. We zijn
inmiddels in de fase beland dat onze wensen concreet uitgewerkt worden door een aantal
partijen die schoolmeubilair leveren. De eerste schetsen en plannen zijn veelbelovend en
erg inspirerend. In de komende paar maanden zullen we definitief beslissen hoe we onze
school gaan inrichten.
Net voor de herfstvakantie nam het aantal covid-19 besmettingen onder leerlingen en
leerkrachten opeens snel toe. De herfstvakantie kwam op een goed moment. In deze
WeilustWekker zullen wij u meenemen hoe besmettingen gemeld moeten worden en wat
de procedure is die we samen met de GGD in gang gaan zetten.
Namens het team wens ik u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur

COVID-19 BESMETTINGEN
Het coronavirus steekt weer flink de kop op, het aantal besmettingen stijgt snel. Op onze
school hebben we de afgelopen weken ook te maken gehad met diverse besmettingen.
Hieronder vindt u een kort overzicht wat te doen bij een besmetting en welke (lastige)
keuze(s) er soms gemaakt moeten worden.
Mijn kind heeft (milde) klachten?
Het advies vanuit de overheid is testen bij klachten. Hiervoor kunt u een afspraak maken
bij de GGD via telefoonnummer 0800-2035. In afwachting van de uitslag blijft de geteste
leerling thuis.
Mijn kind is positief getest op covid-19, wat nu?
Bij een positieve uitslag blijft uw kind uiteraard thuis. Dit graag zo snel mogelijk
telefonisch doorgeven aan de school. Bij een besmetting in het weekend graag mailen naar
kbsweilust_info@inos.nl
De GGD zal contact met u opnemen voor een bron- en contactonderzoek. Na het bron- en
contactonderzoek neemt het scholenteam van de GGD contact op met onze school. Hier
zal nagegaan worden wanneer de besmette leerling voor het laatst op school is geweest.
Bij een positieve covid-19 besmetting worden alle ouders van de klas geïnformeerd
(uiteraard wordt de naam van de leerling niet gedeeld). Hierbij wordt het advies gegeven
om de leerlingen goed in de gaten te houden en te testen bij klachten.
Wanneer moet een klas in quarantaine?
Wanneer er drie positieve besmettingen binnen 10 dagen zijn moet een klas in
quarantaine. Er zal dan overgeschakeld worden naar online onderwijs. De lessen worden
gegeven via Google Meet. Vijf dagen na het laatste contact mogen leerlingen getest
worden en mogen ze weer naar school toe komen bij een negatieve uitslag. Wanneer er
voor gekozen wordt om niet te testen dan mag de leerling na tien dagen weer naar school.
Er moet wel getest worden bij de GGD, een zelftest is niet voldoende.
Alle keuzes die gemaakt worden, gaan altijd in overleg met de GGD. Hun adviezen zijn
voor ons leidend. We begrijpen dat het soms lastig is als er weer een ritje naar de
teststraat gemaakt moet worden of dat er een groep in quarantaine moet. Echter, de
veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten is altijd het uitgangspunt.
PARKEREN
Deze week ontvingen wij een bericht vanuit het gezondheidscentrum aan de overkant van
onze school. Helaas blijken er daar toch weer auto’s geparkeerd te worden tijdens het
wegbrengen en ophalen van de leerlingen. We willen mede namens het
gezondheidscentrum alle ouders erop wijzen dat hier niet geparkeerd mag worden. Deze
parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bezoekers van het gezondheidscentrum.
Voor de vakantie heeft de wijkagent ook verschillende ouders aangesproken op hun
parkeergedrag recht voor de school. Voor een veilige verkeerssituatie: kom lopend of met
de fiets óf parkeer een stukje verderop.
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