Vogelvlucht april 2021
Stand van zaken Corona
Gelukkig is de Corona uitbraak op De Klimboom in maart beperkt gebleven tot twee groepen en een
aantal medewerkers. De besmette leerlingen hadden gelukkig milde klachten en bij de medewerkers
die besmet raakten waren de klachten verschillend. Een aantal had zeer milde klachten en een aantal
hebben toch 2 weken niet kunnen werken. Gelukkig hoefde niemand naar het ziekenhuis en zoals
het nu lijkt zijn er geen ‘restklachten’ gemeld. Ook nu komt het zo nu en dan voor dat een leerling in
quarantaine moet vanwege een besmetting in de thuissituatie of in de taxi bus. Dat zal nog wel even
zo blijven. Dat maakt het voor de leerkrachten wel lastig de leerlingen verder te brengen in hun
ontwikkeling. We zijn dan ook blij met de extra gelden die zijn toegezegd om de vertraging van de
ontwikkeling van leerlingen aan te pakken in de komende 2 ½ jaar. Na de meivakantie hopen we te
kunnen melden op welke manier De Klimboom deze extra middelen zal gebruiken om de leerlingen
nog beter te kunnen voorbereiden op hun toekomst.
Maatregelen tegen besmetting
De medewerkers van De Klimboom kunnen elke dag gebruik maken van de snel-testen die door de
overheid worden aangeboden en vanaf 19 april kwamen daar de zelftesten bij die leerkrachten zelf
thuis kunnen gebruiken. Door deze maatregelen en de al bekende ( anderhalve meter, handen
wassen en testen bij klachten) hopen we met elkaar de besmettingen zover terug te dringen dat we
weer terug kunnen naar normaal. Schoolreisjes en andere excursies zijn nu, net als vorig jaar, nog
niet mogelijk.
Op welke manier communiceren we met de GGD?
Bij de uitbraak in maart hebben we goed kunnen samenwerken met de GGD Flevoland. Hun adviezen
zijn voor de scholen van Aves leidend. Bij een uitbraak wordt van ons gevraagd de namen leerlingen
en telefoonnummers van hun ouders door te geven. Vanwege het belang voor de volksgezondheid
doen we dat ook na contact met ouders. Als u daarvoor geen toestemming hebt gegeven of ons een
‘geheim’ nummer hebt doorgegeven geldt dat we, als het nodig is, u vragen zelf contact op te nemen
met de GGD. Wij geven dan alleen de naam van het kind door.
Luizen in de school
Op dit moment constateren de leerkrachten dat enkele leerlingen luizen in hun haar hebben. De
luizencontrole na elke vakantie is tijdelijk opgeschort door de Corona maatregelen, maar uiteraard
willen we ook de overdracht van luizen voorkomen. Daarom vragen we u als ouder regelmatig uw
kind te controleren op luizen en indien nodig uw kind te behandelen en de school even in te lichten
(www.rivm.nl/hoofdluis).
Schooltijden
Als team willen we de ouders er nogmaals op wijzen, dat de school begint om 8.30 u. Tegenwoordig
treffen we rond 8 uur al leerlingen aan op school, terwijl de leerkrachten dan nog volop bezig zijn
met de voorbereiding van die dag, moeten ze ook al enkele leerlingen in de gaten houden. Dat is niet

de bedoeling. We verwachten de leerlingen tussen 8.20 en 8.30 u. Probeert u daarmee rekening te
houden. Ook valt het op dat ouders soms om 14.00 u nog niet aanwezig zijn om de kinderen op te
halen. Ook dat is niet de bedoeling. De leerkrachten hebben om 14.00 u pauze en kunnen niet nog
een tijdje op leerlingen letten die nog in de zandbak gaan spelen of gaan schommelen of langs de
weg staan wachten.
Bijzondere dagen
Op de volgende dagen is er geen school en zijn de kinderen dus vrij:
Maandag 26 april ( Aves studiedag voor alle medewerkers)
Dinsdag 27 april Koningsdag
Maandag 3- vrijdag 14 mei Meivakantie
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
Vrijdag 11 juni studiedag Team SBO de Klimboom
Op vrijdag 9 juli begint de zomervakantie om 12.00 u!

Mede namens het team wens ik u een fijne meivakantie,
blijf gezond!
J.E. Post, directeur

