8 januari 2021

Beste ouder(s),
Allereerst willen we u alle goeds wensen voor het nieuwe jaar. We hopen met elkaar op een jaar
waarin we weer een beetje terug kunnen naar het oude ‘normaal’. Maar voor we zover zijn moeten
we nog even door een aantal zure appels heen bijten.
Aan het begin van de vakantie werden we geconfronteerd met acht besmettingen in het team. Dat
was echt even schrikken, maar gelukkig is iedereen, op juf Ineke na, weer helemaal gezond. Wat dat
betreft kwam de scholensluiting precies op tijd. De GGD heeft de situatie op onze school nauw
gevolgd en samen met hen zijn we tot de conclusie gekomen dat nader onderzoek niet noodzakelijk
is. Wij wensen juf Ineke van harte beterschap en we hopen dat ze snel weer op school is.
Voor de vakantie is het team druk bezig geweest met het organiseren van het thuisonderwijs en de
noodopvang. De eerste dagen in het nieuwe jaar hebben we iedereen op weg kunnen helpen. Er is
met nagenoeg alle kinderen contact. De leerkrachten zijn druk met filmpjes en online lessen en we
merken aan de reactie van de kinderen en van u, dat we op de goede weg zijn. Aan het einde van
deze eerste week zien we blije kinderen. Langzamerhand wennen de kinderen en u thuis aan de
nieuwe situatie. We beseffen heel goed dat de combinatie thuis werken en thuisonderwijs moeilijk
kan zijn. Leg de lat voor uzelf niet te hoog, we weten dat u uw best doet. Dat doen wij ook.
Bij de noodopvang is het druk, maar het gaat goed. We vangen gemiddeld 25 kinderen per dag op,
waarbij het op maandag, dinsdag en donderdag drukker is dan gemiddeld. De kinderen worden
opgevangen door de leerkrachten uit de kleuterklassen, de onderwijsassistenten en de
gymleerkrachten. Hierdoor kunnen de leerkrachten iedere dag via Teams met de kinderen uit de
eigen groep werken.
De kinderen in de noodopvang kunnen we door de extra inzet van velen verdelen over meerdere
klassen, waardoor we enigszins de afstand kunnen bewaren en de kinderen met hun eigen
leeftijdsgenoten kunnen spelen en werken.
We zijn trots op het team, de kinderen en ook op u, de ouders: samen komen we hier doorheen!
Saskia Zaat
Harro Veerman

Sophie is geboren!
Op de laatste dag van de vakantie werden we verblijd met geboortenieuws. Juf Jolien (groep 6B) is
bevallen van een prachtige dochter met de mooie naam Sophie. Wij feliciteren de kersverse ouders,
Jolien en Danny, en natuurlijk ook juf Jolanda, die oma is geworden.

Aanscherpen maatregelen
We zijn er inmiddels al aan gewend: na iedere persconferentie volgt er een nieuw protocol met
regels en adviezen waaraan we ons op school moeten houden. Het nieuwe protocol laat nog even op
zich wachten. En zonder op de feiten vooruit te lopen, is het goed mogelijk dat we langer onderwijs
op afstand zullen moeten verzorgen dan de eerder aangekondigde twee weken. Maar dat horen we
op 12 januari.
Vanaf nu geldt al wel het advies om ook de kinderen onder de twaalf jaar, met klachten die wijzen op
het coronavirus, te laten testen. De directie maakt zich wel zorgen om de gezondheid van de
leerkrachten, zeker na de snelle uitbraak die we hier aan het begin van de vakantie hebben gezien.
Daarom willen we vragen om, als uw kind verkouden is, uw kind zoveel mogelijk thuis te houden en
te laten testen.

Herhaling: belangrijke informatie vanuit de gemeente
Vanuit de gemeente kregen we het verzoek om onderstaand bericht met u te delen.
Het jaar 2020 is het jaar van het Coronavirus. Een virus dat het leven van ons allemaal veranderde.
Nieuwe regels, nieuwe manieren om met elkaar om te gaan en we zijn al een tijd beperkt in onze
dagelijkse bezigheden. Deze veranderingen hebben ook invloed op de kinderen. Alle berichtgevingen,
onzekerheden en beperkingen kunnen lastig zijn voor hen. Daarom vindt u onderstaand enige
contactgegevens van instanties die u in uw thuissituatie kunnen helpen.
1. Praten over corona
Alle berichtgevingen en onzekerheden rondom het Coronavirus kan een spannende tijd opleveren
voor uw kinderen. Praat u er wel eens over met uw kinderen? Hebt u vragen hierover? Het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 070 – 219 68 46.
Heeft u vragen over opvoeding, juist in situaties zoals nu met het Coronavirus? Heeft u behoefte aan
tips? De medewerkers van het OpvoedAdviespunt, Annemarie Wabeke en Lonneke Kouwenhoven
helpen u graag. Neem contact op met hen via cjg@rijswijk.nl of telefoonnummer 070 – 219 68 46.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Samen meer thuis
Waren er vóór het coronavirus al problemen thuis? De huidige situatie kan dan voor extra
spanningen zorgen. Er is hulp! Kijk op de website van Veilig Thuis Haaglanden via
veiligthuishaaglanden.nl/ voor meer informatie of bel naar 0800-2000.

