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Corona
Afgelopen dinsdag is er een brief uitgegaan vanuit het
bestuur met hierin de gevolgen van corona voor het
onderwijs en de te doorlopen route bij klachten.
Als team hebben we gekeken wat dit voor IKC Ham
Smeenge nog specifieker betekent.
 De lessen in de groepen vinden plaats net als
anders
 De gymles en de theaterles gaan door, deze
vakleerkrachten volgen de richtlijnen van de
school.
 Leerkrachten dragen in de klas, in 1 op 1
begeleiding of les in kleine groepjes geen
mondkapje, maar in de gezamenlijke ruimtes wel
 Alle mensen die ons onderwijs ondersteunen
dragen mondkapjes in de school, zoals de
biebouders, luizenouders, pleinwachten en
externe ondersteuners.
 Tot 1 dec vinden er geen excursies plaats om zo
min mogelijk te verplaatsen en externe contacten
te vermijden.
 De leerkrachten zijn op school aanwezig tot 14.30
uur en vetrekken daarna om thuis hun nakijkwerk
en lesvoorbereidingen te doen. Aangezien de
administratie van het stafbureau vanaf 14.00 uur
ook thuis werkt zijn we telefonisch minder goed
bereikbaar. Via de mail kunt u ons het beste
bereiken.

Groep 3 voert de gesprekken een week later in verband
met het afnemen van de leestoetsen in de komende
week. We willen dit resultaat graag meenemen in het
gesprek. De leerkracht geeft in Parro wanneer u een
gesprek kunt plannen.
Vanwege de afwezigheid van juf Gea in groep 7 worden
de Iep toetsen later afgenomen. Wanneer deze klaar zijn
laat Gea weten wanneer de gesprekken zullen
plaatsvinden.
In groep 1/2 worden geen toetsen afgenomen. De
gesprekken zullen daarom facultatief plaatsvinden in
november. Dit betekent dat het kan zijn dat de leerkracht
u uitnodigt voor een digitaal gesprek. Als u zelf behoefte
heeft aan een gesprek, dan kunt u dit kenbaar maken bij
de leerkracht.
Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen in onze hal is
behoorlijk vol. Als u iets mist thuis, laat uw kind dan nog
even kijken. We zullen de spullen volgende week dinsdag
bij het bovenbouwhek uitstallen, kijk even of er nog iets
van uw kind bij zit. Mocht het slecht weer zijn, dan maken
we foto’s van de spullen en zetten ze op de Parroapp.

Oudergesprekken
We hebben als team de nieuwe maatregelen afgewacht
en besloten om de komende ronde oudergesprekken voor
een ieders veiligheid digitaal te doen. We zijn heel blij dat
we aan het begin van dit schooljaar nog fysieke
oudergesprekken gehad hebben, zodat ouder(s) en
leerkracht(en) elkaar ontmoet hebben.
De oudergesprekken zullen voor groep 4,5,6 en 8
plaatsvinden in de week van 26-30 oktober. Komende
vrijdag zullen we Parro openzetten om een digitaal
gesprek te kunnen plannen.
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