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Introductie
Deze week waren we weer compleet met alle groepen! Voor alle partijen werkt het
een stuk rustiger in deze normale setting. In deze nieuwsbrief blikken we terug op het
sinterklaasfeest, kijken we vooruit naar de kerstviering en wordt er een korte
terugkoppeling gegeven over onze studiedag van 1 december. Graag nogmaals uw
aandacht voor de vacature voor penningmeester in het bestuur.

Sinterklaas en roetveegpieten
We hebben een fantastisch sinterklaasfeest achter de rug!
Sinterklaas werd wakker in het ‘guesthouse’ op onze school
onder het dekbed wat de kinderen hebben ontworpen. Om de
beurt zijn de klassen op bezoek geweest bij Sinterklaas en de 2
roetveegpieten. Sinterklaas heeft ook digitaal de kinderen die in
quarantaine zaten bij de viering betrokken. Als school waren wij
enthousiast over dit geweldige gezelschap van dit jaar.

Agenda

Donderdag 23 december
Gewone schooltijden 8:30u -
14:45u
Kerst high tea i.p.v. kerstdiner

Vrijdag 24 december
12:00u leerlingen vrij
Kerstvakantie tot t/m 9 januari

Ma 17 t/m 28 januari
Cito M toetsen groep 3 t/m 8

Donderdag 3 februari
Informatiemiddag onderbouw

Vrijdag 4 februari
Studiedag; the Leader in Me
Leerlingen vrij

Donderdag 10 februari
Verslag mee

Ma 14 t/m 24 februari
Oudergesprekken

Vrijdag 25 febr t/m 6 maart
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 25 februari vrije dag
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Corona
Deze week heb ik een interessante webinar gevolgd van de GGD over de nieuwe richtlijnen en de
belangrijkste wijzigingen vertaalt naar onze schoolsituatie.
Fysiek onderwijs
Zoals eerder aangegeven heeft het fysieke onderwijs de voorkeur boven afstandsonderwijs. We
blijven doen wat haalbaar is. Het accent ligt hierop, omdat een leerkracht zich niet in tweeën kan
splitsen. Er is een thuiswerk pakket voor leerlingen in quarantaine en binnenkort zijn er extra
chromebooks beschikbaar die uitgeleend kunnen worden aan leerlingen in quarantaine. Tijdens
ambulante tijd, als de groep naar gym is of drama heeft, kan de leerkracht een Meet organiseren met
kinderen die in quarantaine zitten. (Hulp)ouders in de school zijn nog niet toegestaan.

Basismaatregelen, mondkapjes en zelftesten
Aan de basismaatregelen blijven wij aandacht besteden, zoals ventileren, 1,5 meter afstand tussen
volwassenen, handen wassen en thuis blijven bij klachten. Iedereen met corona gerelateerde
klachten dient thuis te blijven, ook als deze klachten mild zijn, maar een negatieve zelftest volstaat
dan om uw kind weer naar school te laten gaan. Medewerkers in de school moeten vanuit de
richtlijnen verplicht een mondkapje dragen in de gangen. Voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8
geldt een dringend advies.

Zelftesten
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 wordt geadviseerd 2x per week een
zelftest te doen. We hopen dat deze testen zo snel mogelijk
binnenkomen en we dit kunnen uitdelen. Het is de bedoeling dat de
kinderen zondagavond en woensdagochtend een zelftest afnemen. Dit
is preventief bedoeld zodat verdere verspreiding voorkomen kan
worden. De zelftest mag gebruikt worden bij milde klachten. Na een
(klas)quarantaine geldt nog steeds een PCR of (commerciële) antigeen
test; geen zelftest.  Zie afbeelding van de GGD hiernaast. Wij gaan geen
administratie bijhouden van wie wel of niet deze zelftesten wil gaan
gebruiken. Iedereen krijgt ze dus mee naar huis uit de bovenbouw.

Positief geteste leerlingen
Leerlingen die dit schooljaar positief zijn getest, hebben antistoffen opgebouwd. Dat betekent dat
deze kinderen op het moment dat de groep in quarantaine moet, wel naar school mogen. Deze
kinderen kunnen in geval van nood verdeeld worden over andere groepen en hoeven voorlopig geen
zelftesten te doen.

Quarantaine klassen
Bij 3 of meer besmettingen gaat een klas in quarantaine, met uitzondering van de leerlingen die al
een keer COVID-19 hebben doorgemaakt. Deze week waren we weer compleet (heel fijn!), nadat de
twee weken daarvoor 5 groepen afwisselend van elkaar in quarantaine hebben gezeten. Namelijk
middenbouwgroepen Iep en Palm, maar ook bovenbouwgroep Acacia, Esdoorn en Plataan. Dat is
flink schakelen geweest. Ook deze periode dat er fysiek onderwijs is, maar sommige leerlingen nog in
quarantaine zitten is best aanpoten. Sterkte voor de families die nu nog in quarantaine zitten!
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Studiedag Verslag
Afgelopen studiedag hebben we een alternatief programma gehad in plaats van onze fysieke
bijeenkomst over montessori onderwijs. Met elkaar hebben we de doelen in kaart gebracht van het
leerlingverslag. Het belangrijkste doel is om ouders en leerlingen te informeren over de brede
ontwikkeling en vervolg perspectieven van de leerling. We willen inzicht geven in de huidige
ontwikkelingsfase van de leerling, persoonsontwikkeling, vaardigheden, emotionele ontwikkeling en
resultaten. In de verschillende bouwen is gekeken welke subcategorieën in het verslag komen. We
hebben hier een start mee kunnen maken en hopen hier in het nieuwe jaar vervolg aan te kunnen
geven. Onze volgende studiedag op 4 februari gaat over the Leader in Me.

Kerst
Met kerst wordt er dit jaar een
Kerst High Tea in alle klassen
georganiseerd op donderdag 23
december! Een feestelijke en
gezellige kerstviering met lekkere
hapjes. De school zal deze High
Tea volledig verzorgen, omdat het
nu niet verstandig is als iedereen
wat mee gaat nemen van thuis.
We hebben een uitgebreide High
Tea om 13:00u met zowel zoete
als hartige hapjes. Een lunch
meenemen is in principe niet
nodig. Is uw kind een grote eter
die niet tot 13:00u kan wachten, geef dan voor de zekerheid een kleine lunch mee. Het zou leuk zijn
als de kinderen en leerkrachten feestelijk gekleed naar school kunnen komen. Niet verplicht; wel
leuk. Landelijk gezien wordt gestimuleerd om na 17:00u thuis te blijven. Er wordt niet meer gesport
en de horeca is gesloten. Wij vinden het daarom niet gepast om in de avond een kerstdiner te
organiseren en hebben wij gekeken naar een feestelijk alternatief met een Kerst High Tea.
Dat betekent een wijziging in de schooltijden. In plaats van de vrije middag vanaf 12:00u en
kerstviering in de avond, gaan de kinderen in de middag wel naar school en hanteren wij donderdag
23 november de gewone schooltijden van 8:30u - 14:45u in kerstsfeer! De BSO is op de hoogte.
Er is nog 1 ‘maar’… U heeft vast meegekregen dat het OMT heeft geadviseerd om de basisscholen
toch een week eerder te sluiten. Er wordt nu volop over gediscussieerd en het wachten is op het
besluit van het kabinet. Daar zitten wij allemaal niet op te wachten uiteraard… Op het moment dat
dit ons wel wordt opgedragen hebben we een plan B in gedachte dat de Kerst High Tea een week
wordt vervroegd naar donderdag 16 december en dat vrijdag 17 dec gewone schooltijden. Wij hopen
gewoon open te mogen blijven en kijken uit naar fijne weken voor de kerst!!

Met vriendelijke groet,

namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg


