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Coronamaatregelen op De Reijer
We proberen op De Reijer zo veilig als mogelijk te werken.
U heeft wellicht gehoord of gelezen dat het aantal besmettingen de afgelopen
periode sterk is gestegen. De maatregelen die we op De Reijer nemen, zijn gericht
op het voorkomen van besmettingen van leerkrachten, kinderen en ouders zodat
we onderwijs kunnen blijven verzorgen.
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat de Coronamaatregelen effect
hebben op het onderwijs op De Reijer.
Veel kinderen die niet naar school mogen vanwege een verkoudheid of andere milde klachten maar ook een aantal collega’s
dat niet naar school mocht wegens milde klachten.
Tot dusver hebben we zieke of afwezige leerkrachten kunnen vervangen door collega’s op De Reijer die op bepaalde dagen
niet voor een groep werken. Dat kunnen we doen tot oktober. Daarna hebben we aanmerkelijk minder mogelijkheden
ziekte of verzuim van collega’s op te vangen. We houden er dan ook rekening mee dat er bij afwezigheid van leerkrachten
groepen thuis moeten blijven. Op school bereiden we voor dat kinderen, als dat noodzakelijk is, thuis kunnen werken.

Schoolreizen, excursies, werkweek en activiteiten
De Coronamaatregelen hebben ook effect op activiteiten die we op De Reijer organiseren.
Het programma voor de schoolfotograaf wordt beperkt, schoolreizen en excursies zijn tot 1 januari 2021 afgelast en de
werkweek voor groep 8 is verplaatst naar april. Het is ook duidelijk dat de sinterklaasviering en de kerstviering niet kunnen
doorgaan zoals we dat gewend zijn. We proberen uiteraard te kijken naar wat er wel kan. U leest hier later meer over.

Activiteiten Commissie op De Reijer
Op dit moment hebben er drie ouders zitting in onze activiteitencommissie.
Deze commissie is betrokken bij de organisatie van grote activiteiten op De Reijer voor
de kinderen. De AC zou heel graag willen uitbreiden.
Heeft u tijd en zin om te helpen bij het organiseren van activiteiten op De Reijer?
U bent van harte welkom de AC te versterken.
Is dit iets voor u? Geeft u dit dan aan bij Reinier Vierhoven (reinier.vierhoven@ozhw.nl).
U kunt ook via Parro een berichtje sturen.
We hopen onze AC uit te kunnen breiden naar zeker zes ouders.

Nieuw meubilair vertraagd
De Reijer heeft een keuze gemaakt voor nieuw meubilair.
De levertijd van het nieuwe meubilair is langer dan eerder was
aangegeven. Dat is jammer, maar helaas niet anders.
De geplande dag voor het plaatsen van het nieuwe meubilair die onder
voorbehoud in de jaarkalender is geplaatst, gaat definitief niet door.
Dat betekent dat we de kinderen op dinsdag 27 oktober op school
verwachten.

Schoolfotograaf
Op woensdag 23 en vrijdag 25 september komt de schoolfotograaf langs op De
Reijer.
Vanwege Coronamaatregelen passen we voor dit schooljaar het programma aan.
Er worden individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Er worden geen broertjeszusjes foto’s gemaakt. Dat is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Aanmelden nieuwe kinderen
Vorig schooljaar hebben we in onze nieuwsbrief ook gevraagd of u broertjes, zusjes van
kinderen die al op De Reijer zitten, aan wil melden uiterlijk rond het derde verjaardag.
We hebben evenals vorig schooljaar een groei doorgemaakt op school. Het is natuurlijk
fijn dat er veel kinderen naar De Reijer komen, maar we willen graag tijdig weten
hoeveel groepen we nodig hebben voor een nieuw schooljaar. Wij adviseren u uw kind
tijdig aan te melden op De Reijer. Dit geldt ook voor ouders die nog geen kinderen op De
Reijer hebben. Heeft u vrienden, kennissen of buren met jonge kinderen? Geef ze a.u.b.
het advies om hun kind tijdig aan te melden.

Agenda activiteiten De Reijer
Een overzicht van alle activiteiten kunt u vinden in Parro.

Vakanties en studiedagen (lesvrije dagen kinderen) 2020-2021
ma 19/10 t/m vr 23/10
Ma.26 oktober 2020
ma 21/12 t/m vr 1/1
Do.19 november 2020
ma 22/2 t/m vr 26/2
Vr. 27 november 2020
vr 2/4 t/m ma 5/4
Vr. 4 december 2020 ( v.a. 12.00 uur uit)
di 27/4
Ma. 1 maart 2021
ma 3/5 t/m vr 14/5
Do. 1 april 2021
ma 24/5
Di. 6 april 2021
ma 19/7 t/m vr 27/8
Di. 25 mei 2021

Wanneer mag een kind niet naar school?
We krijgen regelmatig vragen of kinderen wel of niet naar school toe kunnen.
Eerder hebben we u via Parro een beslisboom gestuurd.
We sturen u deze versie van de beslisboom voor 0-6 jarigen en voor 7-12 jarigen.
Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit is voor ons de basis van alle beslissingen en keuzes.
Als u twijfelt, bekijkt u dan deze beslisbomen heel goed. Het helpt u de goede keuze te maken.

