NIEUWSBRIEF 27 januari 2022
Agenda
02-02
11-02
14-02
16-02
16-02
22-02
24-02
28-02/04-03

Bestuursvergadering
Rapporten mee
OR-vergadering
Rapportgesprekken
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag , alle kinderen vrij
Speelgoedmiddag groep 1/2
Voorjaarsvakantie

Nieuwe bestuursvoorzitter

Teus van Dieren heeft per 1 januari
afscheid genomen als bestuursvoorzitter van de Lingelaar. Jojanneke
Beugelink heeft vanaf nu zijn taak
overgenomen. Zij was al bestuurslid
en is de moeder van Hylke (groep 2), Jelle en Ties.
Daarnaast werkt zij als onderwijsadviseur bij een onderwijsadviesbureau.
Hierbij willen wij Teus bedanken voor zijn waardevolle inzet en tijd, en Jojanneke succes wensen in haar
nieuwe rol als voorzitter!

Schoolvoetbaltoernooi

In de afgelopen twee jaar
kon er helaas geen schoolvoetbaltoernooi worden
gehouden. Wij hopen dat
dit in 2022 wel mogelijk zal
zijn, al zijn wij op dit moment nog steeds afhankelijk van de coronamaatregelen vanuit Den Haag. Het zou mooi zijn als het door
kan gaan, want het Louwinus Maas schoolvoetbal
toernooi bestaat dit jaar 75 jaar.

De teams uit groep 5/6 spelen 6 tegen 6 en de teams
van 7/8 spelen 8 tegen 8. Ook de kinderen uit groep
Waterpokken
In groep 1-2 is een melding van water- 3/4 mogen meedoen. Zij spelen 4 tegen 4.
pokken gedaan. In de bijlage zit een
brief van de GGD hoe hiermee om te Het toernooi wordt gehouden op:
Wo 06 april voor jongens (evt. met meisjes) uit gr 7/8
gaan.
Wo 13 april voor meisjes uit groep 7/8 en 5/6
Wo 20 april voor jongens en meisjes uit gr 3/4 en 5/6
Gezondheid juf Lucia
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de
gezondheid van juf Lucia. Op dat moment was ze net Rapporten inleveren
Het is alweer even geleden dat de kinderen hun rapthuis uit het ziekenhuis in den Bosch, maar vlak na
het schrijven van de nieuwsbrief is ze opgenomen in port mee naar huis kregen. Inmiddels zijn er al diverse
rapporten ingeleverd, maar van
het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Terwijl ze daar
enkele kinderen hebben wij het
opgenomen was, waren ook alle uitslagen binnen en
nog niet teruggekregen. Heeft u
de uitslag was helaas niet hoopvol. Op pijnbestrijding
het rapport nog thuis? Zou u het
na, konden de artsen niets voor haar betekenen.
dan aan uw kind mee willen geMaandag 17 januari is ze voor de laatste fase naar
ven naar school, zodat uw kind
haar ouderlijk huis gebracht waar ze liefdevol wordt
het kan inleveren bij de leerverzorgd door haar familie en zorgmedewerkers.
kracht? Alvast hartelijk dank voor
Door haar grote geloof blijft juf Lucia een enorme rust
uw medewerking.
en vrede ervaren, hier zijn we God erg dankbaar
voor!
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Corona

Dinsdagavond heeft de Rijksoverheid in de persconferentie weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in
het coronabeleid.
Een grote verandering, waar wij als school heel blij
mee zijn, is dat de groep niet meer in quarantaine
hoeft wanneer er binnen een week drie besmettingen
in een groep zijn. Fijn voor u als ouder, uw kind komt
niet weer onverwacht thuis te zitten. Fijn voor de kinderen, ze kunnen zoveel mogelijk het gewone onderwijs blijven volgen. Maar ook fijn voor de leerkrachten, ze hoeven niet steeds te schakelen naar online
onderwijs.
Echter, de risico's waaraan de leerkrachten worden
blootgesteld, worden hiermee groter en de kans op
een besmette leerkracht daarmee ook. In de komende periode kan het dus zeker nog voorkomen dat er
leerkrachten ziek zijn en we geen vervanging kunnen
vinden. Al hopen we vooral dat deze situatie niet zal
ontstaan.
Als er fors meer besmettingen in een groep zijn kan
de GGD alsnog adviseren een groep in quarantaine
te plaatsen.

Juf Cindy

Het zwangerschapsverlof van juf Cindy zit erop.
Woensdag 26 januari is zij weer begonnen met haar
werk als intern begeleider en vertrouwenspersoon.
Zij zal zo snel mogelijk de lopende zaken op te pakken. Mocht u haar willen spreken, haar werkdagen
zijn dinsdag en woensdag.

Jarigen februari

Jaelynn de Wit
Sem van der Burg
Rens Guliker

groep 4
groep 8
groep 7

Het uitvoeren van preventieve zelftesten bij kinderen
vanaf groep 5 helpt om de kans op besmettingen zo
klein mogelijk te houden en daarmee ervoor te zorgen
dat er zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen
blijven gaan. Elke woensdag krijgen alle kinderen van
groep 5 tot en met 8 twee zelftesten in hun postvakje.
We adviseren u om deze ook echt tweemaal per
week te gebruiken. Wij merken bij u allemaal een positieve houding en zijn daar erg blij mee. Zo blijven
we het samen volhouden!
De leerkrachten zullen in geval van individuele quarantaine altijd proberen om voor uw kind in Google
Classroom werk klaar te zetten en een contactmoment te plannen met de klas. Wanneer er een invalleerkracht is of door andere onverwachte situaties,
bestaat de kans dat dit incidenteel niet lukt. Wanneer
uw kind bijvoorbeeld thuis is met buikgriep, valt dit
onder ‘gewone ziekte’ en zal de leerkracht geen lesprogramma klaar zetten.

Bijlagen:

Ouderbief waterpokken GGD

Verder blijven we de eerdere regels continueren. Zo
mengen we bijvoorbeeld geen groepen, dragen volwassenen en de kinderen van groep 5 tot en met 8
mondkapjes in de gangen en hanteren we de basisregels.
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht,
dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkrachten
of kunt u mailen naar corona@lingelaar.nl.

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

17 februari
19 februari
23 februari

