Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 27 mei 2020

\

Beste ouders/verzorgers,
Sinds 11 mei zijn wij weer begonnen met school met een aangepast rooster
voor iedere groep. Wij zijn blij met dit vierdaagse rooster u en uw kind een
voorspelbare schoolgang te kunnen bieden. Zonder tegen bericht blijven wij
dit rooster hanteren. Op dit moment geeft het rooster de nodige rust en in de
huidige situatie zien wij dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Het
is voor ouders nog niet toegestaan om in school te komen. Wanneer u iets
te bespreken heeft met de leerkracht dan moet dit echt telefonisch of via de
mail. Op het plein en de straat is het personeel gericht op veiligheid van
kinderen en het verkeer, hier kunnen dus geen gesprekken gevoerd worden.
Met ingang van volgende week zullen wij voor externen de regels iets
versoepelen. De vakleerkrachten van DoeLab en docenten van Hallo
Muziek zullen weer komen. Ook de ondersteuners van ATOS, Groei en
Glunder en de taalondersteuner van REC 2 hervatten (deels) hun
werkzaamheden op school. Het ABC gaat weer starten met het behandelen
van leerlingen.
De school is elke dag telefonisch bereikbaar. Ook als het even te zwaar is
of u ergens anders ondersteuning nodig heeft dan horen wij het graag en
helpen u waar het kan.
Blijf vooral gezond!
Namens het hele team van Sbo Universum

Inleveren chromebooks
Aangezien de kinderen weer op school les krijgen
zouden wij u vriendelijk willen verzoeken de
chromebooks mee terug te geven aan uw
kind(eren). Deze zijn in bruikleen gegeven en wij
willen de chromebooks graag terug op school
ontvangen.

Belangrijke data in
juni:
●
●

maandag 1 juni,
2e Pinksterdag,
kinderen vrij.
Studiedagen:
maandag 22 en
dinsdag 23 juni,
kinderen vrij.

Belangrijke data in
juli:
●

Laatste
schooldag:
donderdag 2
juli. Start
zomervakantie.

GGD inzake coronavirus
Nu de kinderen weer naar school gaan is het zeer belangrijk om samen
alert te zijn en snel te handelen om corona op tijd in te dammen. Om deze
reden vragen wij u bij het ziekmelden van uw kind nadrukkelijk waar uw
kind last van heeft. Deze informatie is heel belangrijk om met elkaar de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
De GGD heeft scholen gevraagd dit goed in de gaten te houden. Wanneer
er meerdere kinderen in een groep ziek zijn met klachten van
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts dan moeten wij dit z.s.m.
doorgeven aan de GGD. Wij vragen uiteraard om uw toestemming en
hopen dat u in ieders belang hieraan uw medewerking verleent.
Wanneer uw kind één van bovengenoemde klachten heeft dan mag hij/zij
niet naar schoolkomen totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Voor
kinderen met bekende chronische luchtwegklachten is het wenselijk wél
naar school te komen. Wanneer wij (of u twijfelt) aan het thuis moeten
blijven van uw kind dan nemen wij contact op met de jeugdarts van de
GGD (telefoonnummer: 020-555 5202).
Bij afwezigheid van een kind, blijven de afspraken over registratie van
verzuim en de inzet van de leerplichtambtenaar nog van kracht.
Vraag- en antwoordsessies voor ouders V
 oor ouders die veel vragen over
het virus hebben en angstig zijn over besmetting organiseert de GGD
Amsterdam online vraag - en antwoordsessies. In de online sessie kunnen
ouders hun vragen stellen aan specialisten van de GGD. Neem contact op
met de GGD via 020 555 5202, als u hier meer over wil weten.

Schoolfotograaf
Op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni komt de schoolfotograaf.
Ook de schoolfotograaf houdt zich aan de regels van het RIVM. Dit houdt
in dat zij:
.
.
.
.

afstand bewaart van de kinderen
geen gebruik maak van attributen
geen assistentie meeneemt
bij voorkeur buiten fotografeert.

Een groepsfoto is, gezien de regels, niet mogelijk, maar zij zal door middel
van een zogeheten "koppenkaart" zorgen dat er toch een groepsfoto is van
alle kinderen.

Eindfilm groep 8
Anders dan andere jaren zal er geen eindmusical zijn ter afsluiting van de
schoolperiode op Sbo Universum. Uiteraard willen wij onze schoolverlaters
een mooie herinnering meegeven en wordt er op maandag 15 juni gewerkt
aan een eindfilm met de leerlingen van groep 8. De ouders van onze
schoolverlaters ontvangen nog bericht op welke feestelijk manier wij dit
jaar afscheid gaan nemen.

Rapportgesprekken
Via de leerkracht van uw kind zal u een bericht ontvangen om een
afspraak te maken voor het rapportgesprek. Dit rapportgesprek zal
telefonisch plaatsvinden.

Oproep medezeggenschapsraad (MR)
Ookal zijn wij nu gesloten voor ouders, wij vinden het belangrijk dat
ouders meedenken over schoolzaken. Hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders die in de oudergeleding van de MR willen plaatsnemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke of Joan J. via:
l.schuring@innoord.nl of j.jansma@innoord.nl.

De volgende en tevens laatse ouderinfo van dit schooljaar
ontvangt u op woensdag 24 juni 2020.

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

