NUMMER 12, 18 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag heeft u ongetwijfeld de persconferentie van Ernst Kuipers,
de minister voor volksgezondheid, gevolgd. Tijdens deze persconferentie
werden verregaande versoepelingen aangekondigd rond het Coronabeleid.
Na de voorjaarsvakantie zijn de meeste beperkingen, ook voor de scholen, opgeheven. Dit betekent voor
SWS De Leister Igge dat tussen verschillende groepen binnen de school weer mag worden samengewerkt
(geen cohortering op niveau van klas/groep meer). Hierdoor zullen leerlingen onderling elkaar dus vaker
treffen en kunnen ze meer van elkaar gaan leren.
Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (zonder mondkapje) de school weer in.
De basisregels blijven echter gelden, ook in het onderwijs.
Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen
en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een
preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 op de
basisschool.
Al met al grote versoepelingen en dat zal even wennen zijn en voor een aantal mensen ook wel spannend.
Daarom zullen er wellicht nog ouders, leerlingen en leerkrachten zijn die in deze fase wel een mondkapje
dragen en de anderhalve meter aanhouden. Eén en ander hangt natuurlijk ook samen met het aantal
besmettingen op de school en daarbuiten.
Na de voorjaarsvakantie wordt ook de binnenkomst van groep 1 en 2/3 weer aangepast naar de situatie van
november. Dit betekent dat de ouders van groep 1 de kinderen vanaf 8.20 uur naar het lokaal mogen
brengen. De kinderen van groep 2 en 3 mogen ook eerder binnenkomen maar gaan zonder hun ouders naar
binnen. Wij zorgen ervoor dat er vanaf 8.20 uur een teamlid bij de deur staat om (wanneer dat nodig is) de
kinderen te begeleiden naar de klas.
Tot zover de informatie over de aanpassingen rond het coronaprotocol.

Personeel
Na de voorjaarsvakantie is juf Petra Struiksma weer terug van bevallingsverlof. Zij gaat de onderbouw
ondersteunen in de groepen en hulp bieden aan individuele leerlingen. Juf Willemien blijft in groep 2/3 de
leerkracht naast Juf Alyanne.

Studiedag Trijewiis
Woensdag 9 maart is dan eindelijk de studiedag van Trijewiis. Deze is al twee keer
uitgesteld maar nu de coronamaatregelen zijn opgeheven kan die doorgaan. De
kinderen zijn die dag vrij.

Tenslotte
De komende week is het voorjaarsvakantie en kunnen we genieten van een weekje vrij. De kinderen en
leerkrachten hebben dit dik verdiend. De periode januari-februari is vanwege de toetsen altijd een
intensieve periode en dan is een weekje afstand nemen van school en werk best fijn. Ik wens iedereen dan
ook een hele fijne vakantie toe en we zien elkaar weer op 28 februari.

Trefwoord
MEEDOEN (week 8 t/m 10)
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of
afzijdigheid.
De nieuwe ouderbrief van onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord is ook bijgevoegd. Hierin staan de
thema’s en bijbelverhalen genoemd die we behandelen in deze periode tot Pasen.

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge
Bijlage: Ouderbrief 3 van Trefwoord

