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#8, donderdag 25 november 2021

Introductie
Deze week heeft Sinterklaas op onze school geslapen; wat een feest! In deze
nieuwsbrief meer over Sinterklaas, kerst, de huidige stand van zaken met de corona op
school en een vooruitblik naar volgende week.

Sinterklaas
Wat een prachtige werk- en slaapplek heeft Sinterklaas gekregen
in onze school! Als dank mochten de kinderen woensdag van
Sinterklaas hun schoen zetten. Natuurlijk heeft Sinterklaas ook
aan de kinderen gedacht die ziek thuis zitten, in quarantaine
zitten of niet naar school konden. Sinterklaas heeft laten weten
dat alle kinderen iets lekkers krijgen zodra ze weer op school
zijn! Volgende week vrijdag hopen we dat we een fijn
sinterklaasfeest kunnen vieren! De scholen in Nederland hebben
gehoord dat Sinterklaas zelf niet langs kan komen vanwege de
corona maatregelen, maar dat scholen zelf er een super leuk
feest van kunnen maken.

Agenda
Woensdag 1 december
Studiedag (online)
Leerlingen afwezig
Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering op school
Donderdag 23 december
12:00u leerlingen vrij
18:00u Kerstdiner kinderen
- onder voorbehoudVrijdag 24 december
12:00u leerlingen vrij
Kerstvakantie tot t/m 9 januari
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Corona
Vorige week donderdag in de nieuwsbrief liet ik weten dat het op dat moment (nog) rustig was met
het aantal besmettingen op school en dat we extra maatregelen hebben getroffen. We werken in
vaste bubbels laten geen bezoekers van buitenaf toe en houden ons strikt aan de basismaatregelen.
Ik heb ook aangegeven dat wij ons realiseerden dat het morgen anders zou kunnen zijn. En dat
‘morgen’ bleek wel heel letterlijk, want vrijdag zat de eerste groep thuis. Inmiddels begin ik met jullie
een aardig innige mail relatie op te bouwen waarbij ik veel heb moeten communiceren over
ontwikkelingen met besmettingen in iedere groep. Mijn weekend stond in het teken om vanalles te
regelen. Gelukkig ervaar ik voornamelijk begrip over en weer. Als school houden wij ons aan de
adviezen en verplichtingen vanuit de overheid. We doen wat we kunnen en hebben ons bij de
situatie neergelegd dat iedere dag anders kan zijn.
Wat fijn dat wij als team verwend zijn met een
heerlijke taart vanuit ouders om ons een hart
onder de riem te steken! Van de 9 groepen
zaten vandaag 3 groepen thuis. Twee
bovenbouwgroepen zitten in quarantaine. In
Plataan zijn 15 positieve testen en in Esdoorn 3.
Ook zijn er twee middenbouw groepen thuis.
Iep zit sinds vanavond in quarantaine met 3
besmettingen en Palm is vandaag thuis
gebleven omdat de leerkracht ziek is en niet
vervangen kan worden. We zien ook dat
leerkrachten inmiddels 4 leerkrachten positief
zijn getest en met koorts, hoofdpijn en keelpijn
moeten thuisblijven. Het vele schakelen, nieuwe
voorbereidingen maken en daarover
communiceren kost de nodige energie. Als de
leerkracht ziek is, is er een grote kans dat de
groep thuis moet blijven.
We willen daarom nogmaals benadrukken dat kinderen thuis moeten blijven bij klachten en
uiteraard ook op het moment dat ze positief zijn getest, zodat ze niet de leerkrachten en andere
kinderen aansteken. Sommige gezinnen komen prima een quarantaine door, maar bij andere
gezinnen geeft een positieve test veel narigheid als een geplande operatie niet door kan gaan, of dat
kwetsbare leerlingen met bijvoorbeeld long- of hartproblemen niet naar school kunnen komen. Voor
alle gezinnen die in quarantaine zitten, wensen we sterkte! Na een quarantaine geldt een PCR test;
geen zelftest.

Nieuwsbrief
Volgende week
Zoals eerder aangegeven heeft het fysieke onderwijs de voorkeur boven afstandsonderwijs. We
blijven doen wat haalbaar is. Bij 3 of meer besmettingen gaat een klas in quarantaine. Bij een enkele
besmetting gaan alleen de nauwe contacten vanuit het tafelgroepje in quarantaine. Een klas blijft
thuis op het moment dat de leerkracht ziek is en er geen vervanging is. Ook al zou dit betekenen dat
er maar enkele klassen naar school kunnen komen. Omdat we nooit precies weten wanneer kinderen
of leerkrachten ziek worden, is het mogelijk dat u kort van te voren hoort of uw kind wel of niet naar
school kan. Kinderen in een risicogroep mogen uiteraard ook vanuit huis werken. Het is schakelen
voor iedereen, maar we slaan ons er doorheen! Begrip voor de situatie helpt ons enorm. Uiteraard is
het afwachten wat er bij de persconferentie verteld wordt.
Het is voor mij niet haalbaar om alle avonden en het weekend ‘aan’ te staan en mails te
beantwoorden. Zondag ben ik tussen 13:00u en 14:30u weer bereikbaar om vragen te beantwoorden
en te beoordelen hoeveel besmettingen er zijn in een groep en ouders daarover te informeren.
Leerkrachten staan tijdens schooltijd voor de klas en kunnen dan geen mails of parro berichten lezen
of beantwoorden. Kinderen die een thuispakketje nodig hebben met werk, moeten ouders dit bij de
leerkracht voor 18:00u aanvragen voor een pakketjes voor de volgende ochtend. Bezetting volgende
week onder voorbehoud. Let op: woensdag heeft het team een online studiedag!
Den:
geen bijzonderheden
Berk:
geen bijzonderheden
Magnolia:
geen bijzonderheden
Palm:
ma: Sylvia di: Astrid, do: Sandra vrij: Fleur
Iep:
ma: online, di: online. do: Bob, vrij: Nanda
Kastanje
ma: Leonie, di, do, vrij: Anouschka
Plataan:
geen bijzonderheden: In principe weer fysiek les bij gezonde leerkrachten
Esdoorn:
geen bijzonderheden. Weer fysiek les!
Acacia:
geen bijzonderheden

Kerst
We proberen zo flexibel mogelijk te zijn en te kijken naar oplossingen. Kerst zal in een wat
afgeslankte versie zijn waarbij we het toneelstuk door leerkrachten en de glühwein borrel op het
plein hebben moeten schrappen, maar we willen toch proberen er een mooi kerstfeest van te
maken! Omdat we nu nog niet kunnen inschatten hoeveel kinderen en klassen er op dat moment
zijn, lijkt het ons niet haalbaar om te werken met een lootje waarbij kinderen iets voor elkaar maken.
Dat betekent dat wij als school nog in beraad gaan op welke wijze wij het kerstfeest door kunnen
laten gaan binnen de geldende maatregelen.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg

