Nummer 7
26- maart 2021
Activiteiten
Theoretisch verkeersexamen groepen 7 en 8
Goede vrijdag en Pasen (vrij)
Schoolreis groepen 7
Schoolreis groepen 3 t/m 6
Koningsspelen
Volgende Algemeen Nieuws

maandag 29 maart 2021
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
dinsdag 13 april 2021 wordt verplaatst
donderdag 15 april 2021 wordt verplaatst
vrijdag 23 april 2021
vrijdag 23 april 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het is officieel lente!!!
Vandaag werd dit mooie seizoen ook in iedere groep ingeluid met het lenteontbijt/de lentelunch.
Ondanks alle regels die op dit moment gelden, heeft de lentefeestcommissie (bestaande uit leerkrachten en leden van
de oudervereniging) een mooi draaiboek gemaakt en was het een geslaagde activiteit.
De oudervereniging voegde nog een extraatje toe door te trakteren op een chocolade paasei.
Zondag gaat ook de zomertijd weer in (alle klokken gaan weer een uurtje vooruit), het is weer langer licht en laten we
hopen dat het zonnetje zich weer vaak laat zien!
Onze hal is ook in lentesfeer!

Babynieuws!
Groep 5b moest even puzzelen om achter het nieuwtje van juf Sharona te komen, maar inmiddels weet heel de school
het: juf Sharona is zwanger!!
In september verwachten Emiel en Sharona hun 2e kindje, Figo wordt dus grote broer!
Van harte gefeliciteerd!

Protocol basisonderwijs
Het protocol dat in werking trad na de lockdown en waar wij de afgelopen weken ons aan moesten houden, is nog
steeds van toepassing.
Alle regels en maatregels die gelden binnen de school, worden dus voortgezet. Dit betekent tevens dat de brengtijd
verruimd blijft van 8.15 uur tot 8.30 uur.

Ook moeten we de gespreide ophaaltijden blijven hanteren.
Er is een ophaalmoment om 14.30 uur en een ophaalmoment om 14.45 uur.
Leerlingen van wie de achternaam begint met een letter behorende bij A t/m K vallen onder groep A. Leerlingen van
wie de achternaam begint met een letter behorende bij L t/m Z horen bij groep B.
De ene week geldt voor groep A de vroegste tijden en de andere week geldt dit voor groep B.
We gaan door zoals we begonnen zijn. Dit betekent:
In week 13 (29 t/m 1 april): maandag, dinsdag, donderdag zal groep A om 14.30 uur uit zijn en groep B om 14.45 uur.
Woensdag zal groep A om 12.15 uur uit zijn en groep B om 12.30 uur.
In week 13 zijn de kinderen op vrijdag vrij, omdat het Goede Vrijdag is.
In week 14 (5 t/m 9 april): dinsdag, donderdag zal groep B om 14.30 uur uit zijn en groep A om 14.45 uur.
Woensdag zal groep B om 12.15 uur uit zijn en groep A om 12.30 uur.
Vrijdag zal van de groepen 1 t/m 4 groep B om 11.45 uur uit zijn en groep A om 12.00 uur.
De groepen 5 t/m 8 zijn gelijktijdig om 14.45 uur uit.
Het werken met de groepen A en B zal doorgaan, zolang dit volgens het protocol moet.
· Wanneer u uw kind komt halen en u moet bij de eerste afhaaltijd aanwezig zijn, zorg dan dat u zo snel mogelijk het
plein verlaat. Wanneer u uw kind komt halen bij het tweede afhaalmoment, zorg dan dat u niet te vroeg bent. Op deze
manier hopen we echt te kunnen spreken van verspreiding op het achterplein.
Meest gestelde vragen corona
Onze complimenten aan alle ouders die bij twijfel hun kind uit voorzorg thuishouden en/of het gesprek hierover
aangaan met school om af te stemmen. Heel fijn om de verantwoordelijkheid om risico’s te verkleinen met elkaar te
kunnen delen.
Op onze website hebben we een overzicht staan met de meestgestelde vragen:
https://www.ikcmerweplein.nl/corona/
We staan even stil bij 2 vragen:
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET KLACHTEN
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, maar de
leerling of docent heeft zelf geen klachten. De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd. De leerling of
docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven.
Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen.
Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheid, maar laat hij/zij zich wel testen vanwege andere klachten zoals een
verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET CORONA
Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona. De
leerling of docent mag niet naar school. Hij of zij moet thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact
met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om
gescheiden van elkaar te leven en zal deze quarantaine voortduren tot 10 dagen na de laatste ziektedag van de
huisgenoot. Wanneer er sprake is geweest van isolatie en er geen contact meer is geweest met de positief geteste
persoon, dan kan er na 5 dagen een test worden afgenomen. Is de testuitslag negatief, dan zal de quarantaineperiode
worden beëindigd.
Op de volgende pagina vindt u ook de beslisboom: thuisblijven of naar school?
Deze is tevens te vinden op https://www.boink.info/beslisboom

Schoolreis
Helaas laten het huidige protocol en de richtlijnen het niet toe om op schoolreis te gaan. De pretparken zijn zelfs nog
gesloten.
Om deze reden zullen de schoolreizen verplaatst worden naar nader te bepalen data in juni.
Natuurlijk weten we op dit moment nog niet zeker, door de ontwikkelingen met betrekking tot corona, of de
schoolreizen in juni door kunnen gaan, maar we blijven positief en we duimen!
Vergroening schoolplein
Wij zijn gestart met de voorbereiding voor de vergroening van het schoolplein van onze school. In de voorbereidingen
willen wij van zoveel mogelijk gebruikers of andere belanghebbenden input ontvangen. Wat is wel fijn, wat zou er
veranderd kunnen worden of misschien kunt u uw ‘steentje’ bijdragen in het proces.
Inmiddels hebben de leerkrachten, onderwijsassistenten en een 6-tal leerlingen per groep, van de groepen 4 t/m 8,
een vragenlijst ingevuld. Ook zijn hierbij de leerlingen betrokken van het team Eco-Schools.
Wij willen ook u hierbij betrekken.
Op maandag 29 maart ontvangt u een link via Parro. Wij willen u vragen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan van
maandag 26 maart tot en met maandag 12 april 2021.
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen.
Wij willen u alvast bedanken voor het invullen van de vragenlijst.
Team Eco-Schools

Opgeruimd staat netjes!
Als eco-school in de dop was het IKC Merweplein aangenaam verrast met de actie van reinigingsdienst
Waardlanden. Er mochten wat prikkers en hesjes worden opgehaald. Dit leidde tot het nodige enthousiasme bij
groep 5a van de school. Er werd vrijdag dan ook driftig op los geprikt op en rondom het schoolplein. En het knapte
er lekker van op! Nu hopen dat het zo netjes blijft en de kinderen van IKC Merweplein zullen dit zeker vaker doen.

Verjaardagen t/m 25 april
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.
datum
april
3 april Karlijn
5 april Jasim
6 april Zakariya
Flynn
Senna
7 april Marijne
8 april Hans
Bjorn
9 april Collin

datum
april
11 april Djelana
12 april Jip
13 april Evi
Nick
14 april Sanne
16 april Eva
18 april Lévani
Adem
Sora

datum
april
22 april Elpida
Sem
23 april Lotte
24 april Siem
25 april Lana
Elif

