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studiemiddag: alle leerlingen vrij
leerlingen ontvangen het eerste portfolio

Recht op onderwijs
“Ieder kind heeft recht op onderwijs”, een veel gehoorde kreet. Meestal niet van
toepassing op kinderen in Nederland. Toch
speelde deze zin vorige week regelmatig door
mijn hoofd. Op zondagavond melding van een
zieke collega, geen vervanging, leerlingen
opsplitsen kon niet vanwege Corona richtlijnen.
Er waren diverse opties die in mijn hoofd de
revue passeerden. Maar de leerlingen van de
betreffende groep ontvingen zondagavond toch
een bericht dat er maandag geen les gegeven
kon worden. Lastig, knoop in je maag, probleem
voor ouders en vele andere gedachten komen in
je op. Wellicht iets wat vaker zal gebeuren in de
toekomst, maar ik blijf het een moeilijke beslissing vinden om ouders/leerlingen een
bericht te sturen dat er geen les gegeven kan worden!

IEP toetsen
Leerlingen zijn al enige tijd hard aan het werk om de IEP
toetsen zo goed mogelijk te maken. Deze toetsen
vervangen de bekende CITO toetsen. In het ouderportaal
kunt u binnenkort de resultaten terugzien. Omdat we voor
de eerste keer deze toetsen afnemen, kan er geen
vergelijking gemaakt worden met de voorgaande toets. We
zijn in ieder geval erg trots op onze leerlingen!

Ziek melden
Ouders melden hun kind keurig af als
deze ziek is. Via de schoolmail, de leerkracht mail, Parro.
Vriendelijk verzoek is toch om ‘s ochtends tussen 8.00 u. en 8.20
u. naar school te bellen: 0113-214568 om het door te geven.
Waarom deze toch lastigere optie? De schoolmail wordt niet
bekeken als de directeur er niet is of overleg heeft, de persoonlijke
mail van de leerkracht wordt niet standaard voor de aanvang van
de les bekeken. Hetzelfde geldt voor Parro berichten. Een
telefoontje kost meer tijd, maar de leerkrachten weten wel voor
8.20 u. wie er niet is. Na 8.20 u. zijn de collega’s op het
schoolplein of met de leerlingen van de eigen groep bezig. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking in deze.

Enquête voor ouders
Bedankt ouders die de enquête al hebben
ingevuld. Nog ruim een week heeft u om de
vragen te beantwoorden. Het zou fijn zijn als
er meer ouders de vragenlijst willen invullen.
Op dit moment heeft 33% van de
ouders/verzorgers de enquête ingevuld. In
nieuwsbrief 14 wil ik u verder informeren over
de resultaten van de ouders en leerlingen. We
hopen dat u de moeite neemt om ons verder
op weg te helpen!

Covid-19, Corona test
Momenteel zijn er binnen ons bestuur diverse scholen waarvan groepen thuis zitten of
waar de school geen leerlingen kan ontvangen. Dit hopen we op de Kohnstammschool te
voorkomen. Daarom is het van belang dat u uw kind bij verschijnselen die kunnen duiden
op Covid-19 niet naar school stuurt en laat testen.
Het verkoudsheidsbeleid (snottebellenbeleid)is eind februari aangepast. Uw kind gaat niet
naar school als het:
- niest
- hoest
- keelpijn heeft
- snottebel (loopneus)heeft
- koorts heeft
- plotseling verlies van reuk of smaak
Het is dan de bedoeling dat u uw kind laat testen.
Hiervoor maakt u zelf een afspraak via DigiD of internet.
In Zeeland wordt door de GGD geen neus test, maar
slechts een keel test afgenomen. Hierover kon u afgelopen week aardig wat nieuwsfeiten
volgen. Vriendelijk, maar wel dringend verzoek is, dat u uw kind laat testen. Bij een
negatieve test, kan het met verkoudheidsklachten wel naar school. Zonder test moet de
leerling klachtenvrij zijn voor de leerling weer naar school mag. We proberen dit op
school zo goed mogelijk na te leven en dit af te stemmen met de ouders. We hopen op
deze manier, samen met alle ouders en verzorgers, te voorkomen dat we de klasdeuren
of de schooldeuren moeten sluiten.

