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KCO nieuws
Sinterklaas

Zeer blij waren we vanochtend

toen wij Sinterklaas op ons

plein konden ontvangen. In een

historische jeep reed de Sint

bijna aan ons deurtje voorbij.

Gelukkig is alles toch nog goed

gekomen en hebben wij het

feest van Sinterklaas en Piet kunnen vieren.

Sinterklaascommissie, heel erg bedankt.

Schoolnieuws

Gymlessen

Meester Delano zit in thuisquarantaine. Dit

betekent dat de gymlessen de komende week ook

nog vervallen. Leerkrachten hebben een speciale

gymbevoegdheid nodig om gymles te mogen

geven. Daarom zal niet in elke groep gym gegeven

kunnen worden. De leerkracht van uw kind

informeert in de groep van uw kind wanneer de

gymlessen weer door kunnen gaan.

Corona update

Onlangs bent u via ons ouderportaal geïnformeerd

over de maatregelen vanuit de overheid en wat het

beleid van de school hierin is. Wanneer u door alle

berichten de maan niet meer door de bomen ziet,

kunt u al uw vragen aan de school stellen. Dit kan

via de leerkracht

naam.achternaam@floresonderwijs.nl of via

jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

mailto:naam.achternaam@floresonderwijs.nl
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Wij kunnen vaststellen dat het aantal positieve

besmettingen op school er voor nu niet toe leidt

dat wij de school moeten sluiten. Aan de ene kant

komt dit door de maatregelen die wij treffen aan

de hand van protocollen, richtlijnen en adviezen.

Aan de andere kant komt dit door de medewerking

van de ouders. Met elkaar nemen we de situatie

serieus en gaan we voor veilig en verantwoord.

Ook hierin gaan we voor het hoogst haalbare.

Op het moment van schrijven zitten vijf kinderen in

thuisquarantaine en twee leerkrachten. Deze

kinderen komen uit verschillende groepen. Voor de

leerkracht is vervanging aangevraagd. Het is nog

onzeker of dat lukt. De betreffende groepen

worden op de hoogte gehouden.

Meest recente wijziging zelftesten. Zojuist is in het

nieuws bekend geworden dat vanaf 3 december

een negatieve zelftest voldoende is bij milde

klachten. Vanuit Flores (ons schoolbestuur) hebben

wij inmiddels ook bevestigd gekregen dat we vanaf

morgen een negatieve zelftest bij milde klachten

accepteren. Let op! Bij nauw contact met iemand

met corona blijft na 5 dagen een PCR test van de

GGD verplicht. De protocollen worden naar

verwachting vandaag aangepast.

Mocht u twijfelen of vragen hebben, neemt u dan

gerust contact met mij op!

Zelftesten voor leerlingen

Wij ontvangen volgende week op school vier

zelftesten per leerling vanaf groep 6. In de week

voor de kerstvakantie ontvangen wij een tweede

levering.

Vanuit school zullen en willen wij
nooit kinderen testen en/of
vaccineren.

Het advies is om vanaf groep 6 twee keer in de

week thuis een zelftest te doen met uw eigen kind.

Wij zullen, indien dat door u gewenst is, zelftesten

aan u beschikbaar stellen om uw kind thuis

preventief te kunnen testen. Deze testen worden

meegegeven om thuis te doen en zullen niet op

school worden uitgevoerd. Uw kind kan bij de

directie voor de komende periode vier testen

ophalen. Wij berichten u wanneer deze binnen zijn.

Bericht van de

Medezeggenschapsraad

Communicatiebericht MR n.a.v.

vergadering maandag 15

november 2021

Tijdens de laatste vergadering zijn diverse

documenten besproken. De MR heeft allereerst het

schoolplan 2021-2025 besproken. In dit plan

worden de ambities van de school beschreven. Op

verzoek van de MR wordt het onderdeel over

talentontwikkeling aangescherpt, met het oog op

die aanpassing heeft de MR ingestemd met het

schoolplan.

De MR heeft stilgestaan bij de ‘kleuteropdracht’ als

onderdeel van het jaarplan en vindt dat de

opdracht al concreter is. De MR hecht eraan dat is

na te gaan wat de opdracht precies inhoudt en dat

nagegaan kan worden of de gewenste resultaten

behaald zijn. De aanleiding voor deze opdracht

wordt nog aangevuld.

In het jaarverslag van de MR over het schooljaar

2020-2021 is terug te lezen waar de MR het

afgelopen jaar mee bezig is geweest. Zoals de

ervaringen met het afstandsonderwijs, de

mogelijkheid van extra ondersteuning bij

achterstanden of bij leerlingen die makkelijker mee

kunnen komen en de groepsindeling voor het

nieuwe schooljaar. Het hele jaarverslag vind je

terug op de website.

Tot slot goed om nog te weten dat:

- De MR m.b.t. de financiën het belang van

ruimte voor investeringen heeft benoemd

en heeft aangegeven graag inzicht te

https://5078c5cc-c61b-41f3-8c71-6ca4e968e8dd.filesusr.com/ugd/e2ef65_6231fc7737b14b25adb69343aa77661b.pdf
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willen hebben in het

meerjareninvesteringsplan.

- De MR de kascontrole van het A-team

heeft uitgevoerd en haar goedkeuring

heeft verleend.

- De MR reglementen zijn vastgesteld.

- De MR de directeur heeft

gecomplimenteerd met de nieuwe versie

van de schoolgids; voor ouders van

huidige én nieuwe leerlingen. De gids is te

vinden op de vernieuwde (!) website.

De volgende MR-vergadering is op maandag 24

januari 2022.

Kerstviering

Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 23

december is onze kerstviering. Op welke wijze wij

dit feest met de kinderen vieren zullen wij u nog

laten weten. Op 24 december zijn alle leerlingen

om 12.30 uur vrij.

Belangrijke data:

- 03 december Sinterklaasviering

- 05 december verjaardag Sinterklaas

- 23 december Kerstviering

- 24 december Start kerstvakantie. Alle

leerlingen om 12.30 uur vrij

- 10 januari alle leerlingen weer naar

school. Einde kerstvakantie.

Opvang nieuws
-

https://www.kindcentrumoosterbeek.nl/

