Betreft : Update
Datum : 30 april 2021

Beste ouder(s),
Deze brief om u een kleine update te geven over dit bijzondere schooljaar. De afgelopen
maanden zijn we in het SO weer volop aan het werk gegaan met de kinderen. De bezetting
van de groepen was hier en daar een uitdaging omdat “verkouden” juffen/meesters niet aan
het werk mogen en we daardoor soms onverwacht mensen missen op de werkvloer.
Kinderen met klachten zijn door u gelukkig zoveel mogelijk thuisgehouden, ook om te
voorkomen dat zij dan weer anderen zouden aansteken, dank daarvoor.
De afgelopen periode vanaf het einde van de lockdown, begin februari in het SO, is het twee
keer nodig geweest dat een groep in quarantaine ging vanwege een corona besmetting en
beide keren is dat gelukkig zonder verdere uitbraak afgelopen. De klassen/ouders die dat
betrof, zijn op dat moment natuurlijk op de hoogte gesteld.
Het VSO van onze school (met de kinderen van 12-20 jaar) is vanwege de maatregelen voor
middelbaaronderwijs vanaf 1 maart gedeeltelijk open. Dagelijks zijn daar halve klassen, daar
zijn roosters voor gemaakt. De leerlingen komen minimaal 2 dagen naar school.
Met de meivakantie voor de deur gaan we alweer de laatste fase van dit schooljaar in. We
hebben dit gehele schooljaar gezocht naar alternatieven om met de kinderen de
gebruikelijke feesten te vieren en met u in contact te blijven rondom ouderavonden etc. Zo
zullen we het jaar waarschijnlijk ook moeten afsluiten.
Wij hopen dat het komende schooljaar ons weer de kans biedt om activiteiten te doen zoals
we dat gewend zijn op onze school en u de gelegenheid te geven om dat mee te beleven en
de school te betreden.
Voor nu een prettige mei-vakantie.
Wij zien de kinderen graag weer terug op maandag 17 mei.
Namens het team van het SO,
Marielle Radstake

