Vogelvlucht oktober 2020
Coronamaatregelen
Helaas zijn we momenteel in de 2e golf van de Corona pandemie terecht gekomen. Dat betekent
dat de corona regels enigszins moeten worden aangescherpt. Het is van het grootste belang de
scholen ook in deze tijd open te houden. We volgen dan ook het advies van de PO-Raad die een
nieuw protocol heeft gepubliceerd op 20 oktober 2020. Belangrijkste regels daarin:
-

-

Ouders en verzorgers komen niet op het schoolplein en niet in de school
Ouders die een afspraak hebben op school (meestal na schooltijd) wordt gevraagd in de
gangen en wachtruimtes een mondkapje te dragen ( scholen vallen onder de publieke
binnenruimtes).
Externen ( onderzoekers, ambulant medewerkers en therapeuten) zijn welkom op afspraak
als ze zich aan de maatregelen houden en geen gezondheidsklachten hebben.
De leerlingen mogen direct bij aankomst de school binnen en reinigen hun handen met een
desinfectiemiddel. Ze gaan daarna naar hun klaslokaal.
Regelmatig worden de handen gereinigd en afgedroogd met papieren doekjes
Dagelijks worden na de lessen de tafels en andere gebruikte voorwerpen in de klas
gedesinfecteerd.
De toiletten worden elke dag extra grondig gereinigd.
Na schooltijd blijven de leerlingen niet in en rond de school hangen, maar gaan ze naar huis
of naar de BSO.
Van leerkrachten en andere medewerkers wordt gevraagd zo snel mogelijk na het einde van
de lessen naar huis te gaan en daar hun lesvoorbereiding te doen
Leerkrachten mogen een mondkapje dragen bij bewegingen binnen de school.
Er wordt zoveel mogelijk digitaal vergaderd via Microsoft Teams
De anderhalve meter regel tussen volwassenen wordt nageleefd
Excursies worden beperkt tot bezoeken aan, bijvoorbeeld, het Cultuurbedrijf en de
Bibliotheek en ook daar gelden de schoolmaatregelen.

Personeel
Op 3 oktober 2020 is Elise geboren, dochter van juf Corina van der Weerd ( groep
Fluweelboom). Moeder en dochter maken het goed! Juf Corina hoopt na de kerstvakantie
haar werkzaamheden weer op te kunnen pakken. Tot die tijd neemt juf Geke de Vries haar
taken over.

Tablets
De Klimboom beschikt nu over 95 ingerichte tablets voor leerlingengebruik. Er is een verdeling
gemaakt over de groepen. Het streven is aan het eind van dit schooljaar een tablet voor elke
leerling beschikbaar te hebben. Eén tablet is nog zoek. We weten niet of deze tijdens de Corona
tijd niet is teruggebracht of dat die is gestolen. Volgens de laatste berichten is de Ipad ergens in
Wageningen gesignaleerd. Dat apparaat is geblokkeerd en niet bruikbaar buiten het gebruik op
school. We hopen dat we ook deze Ipad weer terug kunnen krijgen.

Verzoek aan ouders:
Momenteel wordt er een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in
Flevoland met als thema: beweeggedrag van basisschoolkinderen en hun ouders.
Er is een oproep gedaan aan de basisscholen in Flevoland, om ouders te vragen om deze
vragenlijst in te vullen. Met de resultaten van de ingevulde vragenlijsten is het mogelijk
om te zien hoeveel de basisschoolkinderen en hun ouders bewegen. Tevens kunnen de
resultaten richting geven aan nieuwe interventies en activiteiten die het beweeggedrag
van basisschoolkinderen en ouders stimuleren.
Vult u de vragenlijst in, dan krijgt u daar ook iets voor terug. U ontvangt desgewenst een
E-book en rapport van uw gegevens ten opzichte van de resultaten. Daarnaast worden
verschillende cadeaubonnen verloot. Meer informatie hierover vindt u in het onderzoek.
Helpt u mee om beweeggedrag inzichtelijk te maken? KLIK HIER voor de vragenlijst. Het
invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten. Alvast vriendelijk bedankt.
Schoolgelden en vrijwillige ouderbijdrage:
De activiteitenvereniging van de Klimboom draagt zorg voor het verwerken van de
schoolgelden voor schooljaar 2020/2021. De ouders/verzorgers worden gevraagd om dit
schooljaar alleen de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Vooralsnog gaan we ervan uit
dat we komend jaar (nog) geen schoolreisjes en/of kamp kunnen organiseren. Mocht dat
anders worden dan laat de activiteitencommissie dat tijdig aan u weten. Volgende week
krijgt u een brief met nadere uitleg voor de besteding van de ouderbijdrage,
Folders Carrefour
Tenslotte wil ik u nog even wijzen op de bijgestuurde folders van Carrefour met
informatie over Sport Extra en de jonge mantelzorgers.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
J.E. Post, directeur

