Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2019-2020

12 maart 2020

Achte Alden,
Het lentezonnetje komt erdoor en wat geeft dit veel energie in de school! Na de
lange periode van regen, waarin de kinderen soms een heel aantal dagen binnen
pauze moesten houden, is dit zeer welkom!
Op school zijn we druk met van alles. In de teamvergadering zijn we onder
andere bezig met hoe we school willen zijn. We hebben het afgelopen week
gehad over de zaken die nog niet gaan zoals we willen en dit verwoord in de
zogenaamde geldende ‘gedragsregels’. Eigenlijk willen we dit niet, maar op dit
moment gaat het wel zo. Als voorbeeld: de laarzen van leerlingen liggen
regelmatig ergens in het pad. Daarvan maakten we de regel: ‘Het maakt niet uit
waar de laarzen staan, een ander moet maar uitkijken!’ Dit leverde uiteraard veel
hilariteit op, maar ook een spiegel. Zo gaat het namelijk met heel veel zaken die
niet heel gewenst zijn. Voor een aantal van deze ongewenste regels zijn eigenlijk
wel afspraken, maar moeten we die weer even scherp stellen. De volgende
afspraken zijn voor u als ouder van belang. Uiteraard zijn dit heel normale zaken,
maar scherpen wij de afspraken even aan:
- Ouders geven zelf (niet door broer(s)/zus(sen)) vóór schooltijd door dat hun
kind ziek is. Indien u niemand kan bereiken kan dit via een privé-bericht op
Parro.
- De school start om 8:30 uur en ’s middags om 13:15 uur. Alle kinderen zijn
dan binnen.
- We zetten de fietsen netjes in het fietsenhok.
- Onder schooltijd kunnen ouders bellen voor noodgevallen. Overleg met de
leerkracht is dan helaas niet mogelijk.
We hebben het uiteraard over veel meer zaken gehad, daarover hoort u meer
indien dat nodig is.
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Noodgevallen, daarover denken we nu veel vaker na. Vanwege het lerarentekort,
maar ook vanwege het dreigende Coronvirus. Zodra we informatie krijgen via de
GGD zullen we dit met u delen. In de vorige nieuwsbrief deelde ik de brief van de
GGD. Vanmiddag is er een persconferentie geweest van premier Rutte. Hij stelt
het volgende:
“Wat betreft het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en mbo zegt premier Rutte dat er
op dit moment geen reden is om scholen te sluiten of andere maatregelen te nemen.
Jongeren zijn niet de groep met de hoogste risico's. "Wat ons ook tegenhoudt is dat de
maatschappelijke gevolgen heel groot zouden zijn, omdat ouders dan ook thuis zouden
moeten blijven. En die werken op plekken waar we ze heel hard nodig hebben, zoals in
het ziekenhuis, bij de brandweer of de GGD." (bron: NOS.nl)

Onze school blijft dus open. Laat kinderen met ziekteverschijnselen zoals
neusverkoudheid, hoesten of koorts thuis. We willen op de school verdere
verspreiding voorkomen. Mocht uw kind in de loop van de dag klachten krijgen,
dan zullen we de ouders bellen. We kunnen als school het risico niet nemen op
dit moment.
Dit alles geldt ook voor de leerkrachten. We doen ons uiterste best om het
lesprogramma door te laten gaan. Mochten we geen vervanging kunnen krijgen,
dan lichten we u via Parro in.
Verder gelden de adviezen van het RIVM en GGD.
De maatregelen zijn:
•

•

•

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten
verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland
afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen,
theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te
werken of de werktijden te spreiden.
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•

•

•

•

•
•

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde
weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het
algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare
personen te beperken.
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je
gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met
je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te
bieden in plaats van grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs
blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is
minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de
groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke
gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig
bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn,
moeten thuis blijven.
Kinderopvang blijft open.
De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.
(Bron: GGD Fryslân)

Kijk op onderstaande sites voor meer informatie.
https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Nogmaals: houdt Parro in de gaten, mocht er voor de komende nieuwsbrief
meer informatie zijn, dan wordt dit via Parro gedeeld.

Wat fijn dat Parro al zo snel en goed gelezen wordt door ouders. Afgelopen
vrijdag moesten we een dringend bericht uitdoen om groep 5/6 vrij te geven. Dit
is gelukkig snel gelezen. We hopen natuurlijk dat dit soort situaties niet vaak
voorkomt, maar Parro is de snelste manier om ouders te bereiken.
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We verzoeken u ook ’s ochtends even op Parro te kijken. We kunnen in geval van
ziekte namelijk niet altijd vervanging krijgen en zullen u dan voor half 8 via Parro
op de hoogte stellen indien de lessen moeten komen te vervallen. Houdt er ook
rekening mee dat u oppas achter de hand hebt voor noodgevallen.
N.a.v. de enquête over de schooltijden is er een werkgroep samengesteld. Ze zijn
gestart met het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden. Zodra er
nieuws is wordt u op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief.
Een van de knelpunten waar we in het huidige rooster tegenaan lopen zijn de
uren die in de onderbouw (groep 1-4) worden gemaakt. Deze leerlingen maken te
weinig uren op school. In de bovenbouw worden wel genoeg lesuren gemaakt.

23 maart

Skoallekeatsen tijdens de gymles

Beste ouders/ verzorgers,
Lijkt het uw kind(-eren) en/ of uzelf leuk om te ervaren hoe het is om te tennissen? Wij organiseren daarom
een GRATIS tennisclinic!
Wanneer: dinsdag 17 maart 2020
Tijd: 16:00 tot 18:00 uur voor de jeugd (leeftijd vanaf 6 jaar)
En vanaf 18:00 uur voor volwassenen/ ouders/ verzorgers
Waar: tennisclub Metslawier e.o.
Mocht uw kind(-eren) en/ of uzelf het leuk vinden om meer lessen te krijgen? Na afloop krijgt u meer
informatie hierover.
In ieder geval starten we weer met de tennislessen op dinsdag 7 april 2020.
Mocht u alvast meer informatie willen, u kunt altijd mailen naar info@tcmetslawiereo.nl
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van TC Metslawier e.o.
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