Extra weetjes
5 februari ‘21

Beste ouders / verzorgers van De Romte,
Informatie rondom het thuisonderwijs.
Voor ons allen is het verrassende bericht gekomen dat de kinderen weer naar school mogen. Maandag gaan de
deuren weer open. Ieder heeft daar zo een mening over. Het team is voor de kinderen in ieder geval erg blij. Zorgen over de risico’s zijn er natuurlijk ook. We zullen met elkaar een zo veilig mogelijk situatie voor kinderen en
team moeten creëren. Nu nog meer dan na de eerste heropening vanwege de gevaarlijk varianten van het virus.
Om besmetting te voorkomen gelden als vanzelfsprekend de bekende maatregelen zoals regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden tot de leerkracht. Er is een extra maatregel van kracht en die betreft leerlingen
die verkouden zijn. Deze leerlingen zullen thuis moeten blijven. Verder hanteren we de volgende zaken:
- Looproutes in de school ( rechts houden en afstand)
- Extra ventileren. Let op: het wordt koud en we verwachten sneeuw. Advies: warme kleding aan naar school! Tip:
geef uw kind warme sokken of sloffen mee. Door het buitenspelen is er grote kans op natte voeten. (Voor de onderbouw kinderen kunnen ook de gymschoentjes gebruikt worden.
-We hebben gespreide pauzes. De “bouwen” hebben apart van elkaar pauze in de ochtend ( hiermee hadden we
eerder al mee geëxperimenteerd en beviel goed).
-Van ouders wordt verwacht dat niet meer dan één hun kind (eren) brengt.
-De leerkrachten blijven op 1,5 m. afstand en hebben weinig contact met elkaar.
-Onze groep 7en 8 gaan gespreid na elkaar naar buiten zodat er geen ophoping in de gang ontstaat. Landelijk wordt
geadviseerd deze leerlingen in de gang een mondkapje te laten dragen. In onze situatie denken we met onze maatregel tegemoet te komen aan de veiligheid van deze kinderen. Wanneer het beter voelt dat uw kind wel een mondkapje draagt wordt dat zeker gerespecteerd! Leerkrachten zullen bij tijd en wijle ook beschermende kapjes dragen.
-Vanwege de nieuwe maatregelen willen we bij voorkeur geen externen toelaten tot onze school. Wanneer het
noodzaak is dringen we aan op het dragen van een mondkapje. Dit betekent dat tot de voorjaarsvakantie geen
gymlessen door de vakleerkracht worden gegeven. De muzieklessen en lessen HVO en GVO worden uitgesteld.
Bij besmetting van een kind gaat de hele groep vijf dagen in quarantaine en volgt thuisonderwijs. Wij zijn uiteraard
geen noodopvang in deze situatie. Ook broertjes en zusjes van kinderen in quarantaine blijven thuis (in principe
krijgen zij geen thuisonderwijs, maar werk mee naar huis). Het team mag om een bewijs van een negatieve test
vragen voordat kinderen na vijf dagen weer naar school mogen. Kinderen die niet getest zijn mogen na 10 dagen
weer naar school.
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De school is niet meer een
noodopvanglocatie.
Kinderen zijn
weer leerplichtig.
Wanneer u als ouder het niet vertrouwt dat uw kind naar school gaat
meldt u dat bij het team. Wij zortwitter.com/SbsDeRomte
facebook.com/deromte
gen
ervoor dat uw kind thuis werk krijgt. Er wordt niet meer online les ge-

Evaluatie thuisonderwijs
Evenals na de eerste periode van thuisonderwijs hechten we belang aan het evalueren van de
afgelopen periode. We hopen natuurlijk dat dit de laatste keer is geweest. Om op alles voorbereid
te zijn willen we toch graag weten hoe elk het thuisonderwijs heeft ervaren. We kunnen er ons voordeel mee
doen , mocht het toch weer nodig zijn. Donderdag hebben we een formulier voor de kinderen meegegeven met
het pakketje. We zouden graag willen dat de kinderen deze zelf ( of met hulp van de ouders) invullen. Het gaat om
hún mening. Wilt u het ingevulde formulier meegeven naar school? De mening van de ouders willen we peilen met
het online invullen van een aantal vragen. We stellen het erg op prijs wanneer u de moeite wilt nemen deze enquête in te vullen via de link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dawBsgv2c0m1wlvx8BKAltZ6VKB5OFEkRL9_NjarrpUQVJFR0VPUjlDUjRWN0E2U1NXNTBOSzRXOC4u Vrijdag heeft het team deze periode van thuisonderwijs geëvalueerd.
Contact met ouders
Om even bij te praten over de kinderen krijgen de ouders binnenkort bericht over het maken van een afspraak voor
een gesprek via Teams.
Juf Regina en juf Angela
Juf Regina geniet nog een tijdje van haar zwangerschapsverlof en juf Angela vervangt haar deze tijd. Er is regelmatig contact met juf Regina en het team. Het gaat goed met haar en de kleine Jilles. Ze heeft het dagelijkse ritme
aardig te pakken. Juf Angela werd meteen met het uitbreken van de tweede golf Corona in het diepe gegooid. Desondanks heeft ze haar taak uitstekend opgepakt. Via “Teams” had ze regelmatig contact met “haar kinderen” en
vanaf maandag kan ze eindelijk de kinderen écht meemaken. Om wat meer over haar te weten te komen heeft juf
onderstaande bijdrage geschreven. We wensen haar veel plezier straks in de groep!
“Wist je dat Angela Broersma-Roes sinds januari als leerkracht actief is in Itens voor de groepen 1, 2 en 3?
Juf Angela woont in Leeuwarden, maar is opgegroeid op de Veluwe vlakbij Arnhem.
Wist je dat juf 1,5 jaar getrouwd is met een Friese man van 2 meter en ze zelf 1,64 lang is?
Voor de kerstvakantie gaf Angela les in Baard & Wiuwert, ook als invalster.
Wist je dat ze nu naast leerkracht in Itens ook drie dagen in Wommels les geeft? Juf geeft in
Wommels les aan groep 2,3 en 4. Wandelen en fitnessen doet Angela regelmatig.
Wist je dat creatief zijn, knutselen en boekjes lezen Angela haar grootste hobby's zijn?
Juf Angela heeft ook bijzondere huisdieren. Geen honden, katten of cavia's maar twee waterschildpadden
en twee konijnen. Daarnaast geniet Angela van de natuur & vind ze leuk om in de tuin te werken.
Wist je verder dat ze veel zin heeft om de leerlingen echt fysiek les te gaan geven & samen een leuke, plezierige en leerzame
periode er van te maken met de jongste groepen!”

Ouderavond
In de kalender staat op 3 maart een ouderavond gepland. Een samenzijn van ouders is nu niet mogelijk. We hadden
kunnen overwegen online een avond te plannen, maar zien hiervan af, omdat het team binnenkort graag met de
ouders een gesprek willen hebben over hun kind (eren). De ouderavond houdt u dan nog tegoed. De bedoeling was
een spreker uit te nodigen en een ouderarena te houden. Wanneer er meer bekend is hoort u hierover. De ouderavond van 23 juni blijft nog gewoon op de kalender staan.
Duurzaamheidsproject
Het tweede deel van het duurzaamheidsproject zou in maart plaatsvinden. Zoals u weet
wordt dit project in samenwerking met NHL/Stenden uitgewerkt en georganiseerd.
Alle betrokkenen zijn het erover eens dat een project er nu ondanks alles toch door te zetten
niet verstandig is. Het vergt flink wat tijd aan voorbereiding. Dit project wordt nu doorgeschoven naar
maart 2022. Of er nog een project in september 2021 volgt wordt nog over beslist.
De drie bouwen op dit moment verder aan hun eigen thema: de Onderbouw werkt aan thema “Tijd en winter”, de
Midden-en Bovenbouw aan “Van handel naar industrie”.
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