
Nieuwsbrief 4 17 september 2021

Inschrijven nieuwe leerlingen

Wij vinden het fijn om te weten hoeveel en wanneer we nieuwe

leerlingen mogen verwelkomen op De Mare. Mocht u uw peuter nog

niet hebben ingeschreven en dit wel van plan zijn, dan willen wij u

vragen om dit tijdig te doen. Dat geeft ons de mogelijkheid om

goede en evenwichtige groepsindelingen te maken.

Neem voor een inschrijfformulier even contact op met Pieter-Jan,

Karen of Marieke of stuur een mailtje naar demare@scopescholen.nl

Nieuwe richtlijnen

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest. Daaruit

zijn weer andere richtlijnen naar voren gekomen. Of eigenlijk

moeten we zeggen dat de richtlijnen zijn veranderd in adviezen.

Wat voor de school het belangrijkste is, is dat bij een besmetting

niet meteen de hele klas in quarantaine hoeft.

Verder wordt het advies gegeven om de 1,5 meter in acht te

houden. Het is dus geen regel meer.

In de afgelopen tijd zijn wij op school best heel streng geweest en dat heeft er mede voor

gezorgd dat we niet zo vaak groepen naar huis hebben hoeven sturen.

Daarom kiezen we ervoor om vooralsnog kleine stapjes te zetten.

Voor de periode tot de herfstvakantie blijft het brengen tot bij het hek. Ophalen kan vanaf as

maandag weer op het plein.

Quarantaineregels veranderen per 20 september

De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een leerling in

een groep besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine.

Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in

quarantaine te gaan.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij

verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leerkracht zich laten testen

in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine.

Wel/niet naar school bij klachten?



De beslisboom die helpt te bepalen of een kind bij corona gerelateerde klachten wel/niet naar

school mag komen, blijft dus nog van kracht. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de meest recente

versie.

Belangrijke data:

Vrijdag 17 sept Intekenen startgesprekken via Parro voor ouders met

meerdere kinderen op De Mare

Maandag 20 sept Intekenen startgesprekken via Parro voor alle ouders

Woensdag t/m vrijdag 22-24 sept. Groepen 8 gaan op kamp

Maandag en dinsdag 27 en 28 sept. Verkeerslessen Schelfhorst

27 sept-7 okt. Startgesprekken ( álle leerlingen zijn welkom!)

Donderdag 30 sept. Schoolfotograaf

18-22 oktober Herfstvakantie




