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Van de directie
Geznde school

Van de directie

Geachte ouders, verzorgers,

Agenda:

Terwijl het buiten zo mooi is, de bladeren verkleuren en de natuur zich opmaakt
voor de winter, hebben we tegelijkertijd te maken met een enorme toename van
het aantal positief geteste mensen. In de wereld, in Nederland, dus ook in
Apeldoorn. Het betekent dat we streng moeten zijn in de maatregelen die we
nemen en die voor ons genomen worden.
Voor de herfstvakantie testte één van onze leerkrachten positief; gelukkig vielen
de klachten mee. Na een thuisquarantaine kon ze deze week weer veilig aan het
werk. We weten dat er ouders van kinderen van school zijn die positief getest zijn,
waardoor het hele gezin thuis moet zitten…… we weten ook niet wat de (nabije)
toekomst ons gaat brengen. Duidelijk is dat we ons moeten voorbereiden, en dat
doen we volop, op situaties die zich kunnen voordoen.

Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben, maak
dan even een afspraak.
Maarten Kleiman staat u
graag te woord.

Of stuur een mail:
fakkel@pcboapeldoorn.nl

Bij afwezigheid van een leerkracht kiezen we op dit moment voor een
wisselrooster, zodat de klas van de afwezige leerkracht maar 1 dag thuis hoeft te
zitten; daarna komen andere klassen aan de beurt waarbij die leerkracht
doorschuift. Via MOO kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 dan naar Classroom,
waar werk klaar staat. We bereiden ons verder voor om - als dat nodig is –
thuisonderwijs vorm te geven. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Per
situatie zullen we kijken wat dan de beste optie is. Daar zullen we u dan zo snel
mogelijk over informeren.
Mocht er een situatie komen waarbij een groep kinderen langer thuisonderwijs
zal moeten ontvangen, zullen er in verschillende gezinnen weer laptops nodig zijn.
We hopen dat het niet zo ver zal komen, maar het is wel goed om daarop
voorbereid te zijn.
Als u verwacht dat u in die situatie een laptop aan gaat vragen, vraag ik u me dat
nu vast te melden via de mail (mkleiman@pcboapeldoorn.nl), zodat we
preventief kunnen zorgen voor voldoende devices.

Bij beslissingen in het kader van Corona staan we in nauw contact met de GGD. Zij
hanteert een aantal beslisbomen die wij naadloos zullen volgen. De GGD heeft
ook richtlijnen voor het informeren van u als ouders: wanneer is dat wel en
wanneer is dat niet nodig. Het is goed te melden dat we u altijd zullen informeren
als dat nodig is. (positief geteste leerkracht of leerling). Dat doen we niet als bijv.
één van de ouders van een leerling corona heeft en het gezin in quarantaine zit
omdat dat in de regel geen gevolgen heeft voor de kinderen en leerkrachten van
de school. Bij twijfel raadplegen we in die gevallen de GGD.

Duidelijk is dat we bezoekers zo veel mogelijk buiten de school houden. Daar waar
bezoekers wel binnen komen moeten zij zich eerst registreren, de handen sprayen
en een mondkapje dragen. We gaan ervan uit dat we voorlopig ook meer digitale
gesprekken zullen voeren.

Duidelijk is ook dat verschillende activiteiten niet door kunnen gaan of doorgaan
in een andere vorm. Het nationaal schoolontbijt van volgende week en
bijvoorbeeld de klassenshows komen dit jaar te vervallen. Sint en Kerst zullen er
dit schooljaar ook zeker anders uitzien…
Gelukkig is het ook heel goed te melden dat het op De Fakkel gewoon goed gaat.
De sfeer is prima, er wordt hard gewerkt en er is voldoende ruimte voor dingen
die wel leuk en mooi zijn. Laten we daar ook vooral oog voor houden.

De Fakkel wil graag een gezonde school zijn. Daarom hebben we een aantal
afspraken die we met enge regelmaat onder de aandacht willen brengen.
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op
peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.
Daarom doen we weer mee aan het schoolfruitprogramma; over een paar weken
wordt er weer geleverd.
We vragen u om hier zo veel mogelijk bij aan te sluiten: gezonde lunch, gezonde
traktaties …… goed voor alle kinderen.

