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De eerste week
De eerste week is voorbijgevlogen. Alle kinderen hebben hun plek gevonden en we zijn alweer hard
aan de slag. Vanaf deze week verzoeken we u ook om de kinderen echt weer zelfstandig naar de klas
te laten lopen. We merken dat ouders nog vaak even meelopen naar de deur. De ruimte is daar
beperkt en het is al snel moeilijk om de 1,5 meter afstand aan te houden.
Gymnastiek
Vanaf deze week zijn de gymnastieklessen weer in de gymzaal. Zowel onze school als de
Duurswoldhal voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dus voldoen aan de regelgeving voor ventilatie.
Omkleden kan in de kleedkamers, douchen kan helaas nog niet. Dat betekent dat de
gymnastieklessen gematigd intensief zullen zijn. Tussen de lessen door is er een pauze, zodat
groepen elkaar niet kruisen in de kleedkamers.
Schoolgids
We leggen momenteel de laatste hand aan de schoolgids. Deze kunt u binnenkort vinden op onze
website www.obsdewoldstee.nl. Daarnaast ontvangt u een informatiegids, met informatie over de
praktische zaken op school en in de klas. Deze ontvangt u ook binnenkort als vervanging voor de
informatieavond, die zoals het nu lijkt niet zal kunnen doorgaan.
Kijkje in de klas
Door de huidige situatie is het moeilijk voor u als ouder om op de hoogt te blijven. Daarom zullen de
juffen en meester proberen door middel van bijvoorbeeld foto’s u een klein beetje op de hoogte te
houden. Gezien de AVG-regelgeving is toestemming nodig van u als ouder om deze foto’s te delen.
De groepsleerkracht neemt hierover contact op met u.
Afwezige leerkrachten
Leerkrachten met ziekteverschijnselen (ook mild) moeten thuisblijven. Ze laten zich testen op corona
en blijven thuis totdat zij geen verschijnselen meer vertonen. We kiezen er heel bewust voor om
deze uitval intern op te lossen en geen invallers in te zetten, tenzij deze bij ons bekend zijn. Dit kan
leiden tot hogere uitval van lessen dan u van ons gewend bent.

