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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft. We zijn vandaag weer fris en fruitig gestart op school.
Het was voor de vakantie even aanpassen, maar we zijn heel blij dat we nu veilig en verantwoord kunnen
draaien met het tijdelijke continurooster. We zijn met het hele team aan de slag gegaan om alles goed te
kunnen organiseren, maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.
Gelukkig hebben we ook voor de vakantie samen een beetje carnaval kunnen vieren en waren we heel trots op
onze prinses Juul en prins Niels!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke
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Week van de lentekriebels
Otternieuws

Algemeen vanuit school
Maatregelen Corona
In de school merken we dat het goed loopt. Waar het kan werken de groepen in kleinere groepjes, leerkrachten
en leerlingen van groep 7 en 8 dragen in het gebouw een mondkapje en kinderen spreken elkaar aan op het
wassen van de handen.
We zien dat het dragen van de mondkapjes door degene die de kinderen op komen halen nog niet altijd lukt.
Zou u dit ook door willen geven aan opa/oma of een ander die uw kind op komt halen?
Wanneer er twijfels zijn over klachten die een kind heeft nemen we graag het zekere voor het onzekere en
vragen we of uw kind thuis kan blijven. Uw kind kan vaak na overleg met de leerkracht thuis aan de slag.
Wanneer gezinsleden ziek zijn is het ook belangrijk om de beslisboom te volgen! We merken dat dit in de
praktijk vaak vergeten wordt. https://www.boink.info/beslisboom

Zoals in het nieuws is, komen er voor de basisschool waarschijnlijk nog geen versoepelingen aan. Dat betekent
dat we dit tijdelijke continurooster in het team zullen evalueren en bijstellen waar dat nodig is en continueren.
Wanneer dit voor u consequenties heeft zullen we dat via een apart bericht in de app kenbaar maken.
Herhaald bericht TSO volgend schooljaar
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van GOO stopt de organisatie na de zomervakantie met het overblijven.
We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we de TSO na de zomervakantie goed kunnen regelen.
Hiervoor gaan we een werkgroep formeren. Het zou fijn zijn als er ook ouders zijn die mee willen denken en
organiseren. Als u hier interesse in heeft mag u een mail sturen naar monique.hermans@eenbes.nl.

Nieuws van de BSO
Nieuws van de BSO:
Afgelopen weken hebben we de
kinderen opgevangen die gebruik
maken van de noodopvang. Waar
we normaal met een gezellige en
drukke groep kinderen de BSO
draaien, waren het nu kleine
aantallen en de kinderen kwamen
na een dag noodopvang op school
anders bij ons binnen. Waar eerst steeds de vragen kwamen
welke kinderen er ook kwamen, werd het “gewoon” dat het
bijna steeds dezelfde kinderen waren en niet zoveel. Samen
hebben we geprobeerd om er fijne middagen van te maken
en er was nog meer tijd voor knutselen, spelletjes spelen,
samen voetballen en spelen op het schoolplein. De
hoogtepunten waren toch wel de uurtjes buiten in de
sneeuw en later op het ijs.
Alle andere lieve kinderen die we nu al weken niet gezien hebben, hebben we onlangs verrast met een
voordeur-bezoek aan huis en een eigengemaakt memoryspel. We hebben leuke foto’s ontvangen en lieve tekeningen
gekregen. Zo houden we contact en kunnen we alleen maar
hopen dat de tijd snel komt dat we weer open mogen voor
alle kinderen en we weer met z’n allen een hele hoop plezier
kunnen beleven. Nog even volhouden en hopelijk tot snel!!!
Liefs Monique, Kim en Suzan!

Nieuws van buiten
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