Weekbrief 2-21-08-2020
Jarigen
Komende week zijn Sanne, Tim,
Ciara, Evy, Lila, Liv, Spyke, Lily,
Fiene en Chloé jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne
verjaardag!

Beste ouders en verzorgers,
“Frisse”start
De kop is eraf. We zijn aan het eind van de
eerste schoolweek en we zijn blij dat we bijna
alle kinderen weer op school hebben kunnen
ontvangen. Voor sommige kinderen was het
best een beetje spannend. Een ander lokaal,
een nieuwe leerkracht en moeilijkere boekjes.
Maar de meeste kinderen hebben er toch wel
weer veel zin in. Ook wat betreft het weer
was het een “frisse” start. Na de hitte van de
laatste twee vakantieweken werd het gelukkig
ietsje koeler en kunnen we weer wat beter
slapen. Dat is wel erg prettig nu de wekker ‘s
morgens weer vroeg afgaat.
Helaas zijn er ook een paar kinderen die
vanwege medische
redenen nog niet naar
school kunnen. Zij zijn
nog afhankelijk van
thuisonderwijs. We
hopen dat zij ook goed
gestart zijn.
We wensen iedereen
een fijn, gezellig, gezond
en leerzaam schooljaar
toe.

Afstand houden
Veel mensen lijken een beetje “Corona moe”
te worden, vinden het houden van afstand tot
andere (bekende) mensen iets minder
belangrijk of lijken het soms gewoon te

vergeten. Dat is misschien begrijpelijk, maar
erg jammer. Zeker nu het aantal besmettingen
in Zandvoort is toegenomen. Daarom willen
wij u nogmaals dringend verzoeken de afstand
van 1,5 meter tot elkaar zo goed mogelijk te
bewaren. Zo hopen we te voorkomen dat
andere (kwetsbare of oudere) mensen ziek
worden. Want zoals u weet kan dit ernstige
gevolgen hebben.
Houd ook richting de leerkrachten alstublieft
voldoende afstand. Het in ieders belang dat
het team van de ONS gezond blijft. Als er
namelijk meerdere teamleden met
ziekteverschijnselen thuis moeten blijven, kan
het zijn dat we klassen naar huis moeten
sturen en weer (deels) over moeten gaan tot
thuisonderwijs. Dit omdat we binnen Twijs
maar gebruik kunnen maken van een beperkt
aantal invallers. Daarnaast willen we proberen
te voorkomen dat we opnieuw met
verschillende schooltijden moeten gaan
werken, daar dit voor veel ouders een
organisatorisch probleem oplevert.
Daarom hebben we uw hulp nodig en
willen wij u het volgende vragen:
• Houd afstand bij het
schelpenpleintje en maak ruimte
voor de kinderen die daar hun fiets
pakken of wegzetten.
• De ouders van de kleuters uit groep
1/2B wachten hun kinderen op, op
het grasveldje naast de ingang.
• De ouders van de kleuters uit groep
1/2C wachten de kinderen op, op de
stoep aan de kant van het
speeltuintje.
• De ouders van de kleuters uit groep
1/2D wachten de kinderen op, op
het kleuterplein. U kunt via het hek
naast groep 1/2D het plein op.
• Alle ouders blijven bij het halen en
brengen achter de lijn bij de
kleuteringang.
• De ouders van de leerlingen uit groep
3A en 3B wachten hun kinderen op
op het grasveld bij de bomen. Deze
ouders staan dus niet meer op de
stoep te wachten. Zo kunnen we de
wachtende ouders beter verspreiden.
• Bij de overige groepen blijft de
eerder afgesproken plek
gehandhaafd.
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Blijf niet langer dan nodig hangen bij
de school. Ook niet voor een
gezellig praatje. Doe dit eventueel
een stuk verderop waar geen andere
mensen staan.
Blijf niet hangen bij het
speeltuintje. Kom een keer terug als
er geen andere mensen zijn zodat uw
kind kan spelen.
Haal en breng uw kind alleen. Kom
niet met twee of meer mensen.
Laat oudere kinderen zo veel
mogelijk zelfstandig naar school en
naar huis gaan.

Kortom: voorkom onnodige drukte
en houd afstand!
(De nu gemaakte afspraken kunnen, als
het een en ander niet goed loopt, of de
algemene maatregelen vanuit het RIVM
veranderen, wijzigen. Hou daarom al
onze berichten goed in de gaten aub.)
Startgesprekken
Komende week ontvangt u een uitnodiging
voor een startgesprek. Zo krijgt u de
gelegenheid om kennis te maken met de
leerkracht van uw kind. De leerkracht laat u
weten op welke manier hij/zij de gesprekken
organiseert.
Ouders gezocht voor MR!
Voor de MR van onze school zijn we op zoek
naar enthousiaste ouders die plaats willen
nemen in de oudergeleding. We zoeken
minimaal één nieuwe ouder die zich voor het
nieuwe schooljaar 2020/2021 voor een termijn
van drie jaar beschikbaar wil stellen.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven
zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat
om mee te denken en het beleid van de
school kritisch te volgen, dan kunt u zich
kandidaat stellen via mr@onschool.nl Dit kan
tot en met vrijdag 28 augustus. Mocht u
vragen hebben over de MR dan kunt u een van
onze leden van de oudergeleding aanspreken.
De huidige MR oudergeleding bestaat uit:
Voorzitter Anne de Jager (aftredend), Peter
Heysteeg en Annelies Bakker.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op
medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat
uit een afvaardiging van het onderwijzend
personeel en ouders. De MR overlegt met de
directie van de school over belangrijke
schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs,
besteding van middelen, de keuze van een
lesmethode, verandering van klassenindeling, de
veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet
schrijft voor op welke gebieden de directie en
bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van
advies mag de MR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de MR en de directie
het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal
zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor
sommige zaken heeft de oudergeleding
instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding
adviesrecht of andersom.
Stepjes
Er zijn op het moment
in verschillende
groepen kinderen die
stepjes, waveboards,
skateboards e.d. meer
naar school nemen.
Dit is niet de
bedoeling. In de pauzes
mogen ze niet gebruikt worden en in de
gangen liggen ze in de weg. Gebruikt uw kind
de step als vervoermiddel naar school en naar
huis, dan kan hij (met een kabelslot)
geparkeerd worden bij de fietsen.

Wij wensen u een heel fijn
weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool
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