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Algemeen
Inloopmiddag
• De afgelopen jaren hadden we eind september/begin oktober een zogenaamde
inloopmiddag. Deze middag werden ouders, broers, zussen en grootouders uitgenodigd
om in de klas én de rest van de school te komen kijken. De kinderen konden dan hun
‘gasten’ laten zien hoe hun klas en werkplek eruit zien, waar ze mee bezig zijn en wie
hun juf of meester is.
• Door de corona-maatregelen is het dit schooljaar helaas niet mogelijk om deze middag,
die oorspronkelijk gepland stond voor woensdag 07 oktober, dit kwartaal in te plannen.
Zien we later in het jaar wél mogelijkheden dan zullen we dit alsnog organiseren!
Corona-beleid
• In de vorige Maandinfo had ik al aangegeven dat de verwachting was dat het huidige
coronabeleid m.b.t. klachten, quarantaine en testen ons uitdagingen op zou gaan leveren
op het gebied van de bemensing van de groepen.
• In de praktijk blijkt dat helaas meer dan waar: in de eerste vier schoolweken hebben we
al zo’n 20 collega’s met meest milde klachten doorgestuurd voor een corona-test.
• Zoals u waarschijnlijk weet is het erg druk bij de teststraten en bij de laboratoria, dus
het aantal dagen dat een collega niet kan werken loopt snel op en is op dit moment in
totaal vaak een dag of 4 á 5.
• Stichting Elan heeft daarom sinds vorige week, vooruitlopend op het overheidsbesluit
m.b.t. voorrang, voor het testen van leerkrachten een contract afgesloten met een
commerciële testaanbieder. Maar ook in dat geval betekent het dat een leerkracht met
(milde) klachten niet op school aanwezig mag zijn totdat de testuitslag bekend is.
• Zelfs met het afgelopen week geïnitieerde ‘voorrangsbeleid’ is een leerkracht tot nu toe
helaas nog een dag of drie aan huis gebonden.
• In een aantal gevallen zijn we daarom al voor enkele groepen een paar dagen overgestapt
naar ‘Thuisonderwijs’. Dank voor uw medewerking en begrip daarvoor!
• We zullen dit laatste zoveel mogelijk proberen te beperken maar de realiteit is dat dit
helaas onontkoombaar is.
Verkoudheidsklachten leerlingen
• De aangepaste ‘handreiking verkoudheidsklachten voor kinderen van 0-12 jaar’ van de
GGD is helaas nog niet beschikbaar.
• Er is al wel een andere Beslisboom (gemaakt door het RIVM ism jeugdartsen) m.b.t.
kinderen t/m groep 8 naar school met klachten. Ik stuur deze als losse bijlage mee. Deze
informatie is voorlopig leidend.

Personeel
Groep Bellevu
• Vorig schooljaar is juf Suzanna van der Veen verhuisd naar Zeewolde. Net na de
zomervakantie is het haar gelukt om in deze plaats ook een baan te vinden. Ze heeft
daarom haar betrekking op onze school opgezegd en zal per 01 november in Zeewolde
aan de slag gaan!
• Dat betekent dat we voor groep Bellevu een nieuwe juf of meester zoeken. In eerste
instantie voor drie dagen, maar omdat meester Ties Evers na de Kerstvakantie in
Doetinchem woont, later voor vijf dagen per week.
• We houden de ouders/verzorgers van Bellevu via de mail op de hoogte van de
ontwikkelingen rond de bezetting van deze groep.

Parro

PERSONEEL

Parro
• Omdat ouders nu de school niet in mogen (alleen op uitnodiging van één van de
collega’s) hebben we versneld gekeken naar communicatiemiddelen waarmee we ouders
toch zo goed mogelijk betrokken kunnen houden.
• De afgelopen weken zijn er in een aantal groepen (verdeeld over de bouwen)
proeftuintjes gestart met Parro. Parro is een communicatie-app gekoppeld aan ons
administratiesysteem Parnassys. Op deze manier lijkt het mogelijk om ouders snel,
eenvoudig en privacy-proof op de hoogte te houden en contact te houden.
• Als deze manier van werken bevalt, rollen we dit waarschijnlijk ook uit in de andere
groepen.

Activiteiten
Kinderboekenweek

Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek met als thema: EN TOEN?
Op woensdag 30 september zal de feestelijke opening plaatsvinden.
Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

