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Corona

Sociaalverpleegkundige

Dit is de derde week dat de kinderen
weer les krijgen op school. Naar ons
idee, de beste plek om te leren. Met
elkaar proberen wij de richtlijnen zo
goed mogelijk te volgen, ter voorkoming
van besmetting en de daarop volgende
quarantaine maatregelen. Gelukkig
krijgen wij daarbij de medewerking van u
als ouder. Regelmatig worden wij
gebeld, met vragen over het wel of niet
naar school toe mogen en of een kind
getest moet worden. Onderstaande link
geeft op veel van deze vragen
antwoord. O.a. ook over wanneer men
thuis moet blijven. Als een gezinslid
getest wordt, blijft het gehele gezin thuis
in afwachting van de uitslag.

De sociaal verpleegkundige of jeugdarts
van de GGD houdt spreekuur bij ons op
school. Ouders die vragen hebben over
de gezondheid en/ of ontwikkeling van
hun kind of vragen t.a.v. de
opvoedsituatie kunnen hier gebruik van
maken. Het spreekuur stond aan het
begin van het schooljaar voor meerdere
keren per jaar gepland. Dit is nu al
geruime tijd stil komen te liggen, omdat
de mensen van de GGD elders werden
ingezet. Dat is voor korte tijd geen
probleem, maar wij zien nu dat de
behoefte toeneemt. Misschien wel juist
nu, omdat kinderen veel binnen/ en thuis
zijn geweest. Minder bewegen, minder
uitdaging hebben en de rek er een
beetje uit is.
Op ons verzoek pakken wij het contact
met de sociaalverpleegkundige en
jeugdarts op aangepaste wijze weer op.
Wanneer u gebruik wil maken van het
spreekuur, dan kunt u dit aangeven bij
de groepsleerkracht van uw kind of
intern begeleider. Dan nemen zij contact
op met de GGD om in overleg met u een
afspraak te plannen. Het gesprek kan
zowel telefonisch, als met in achtneming
van de voorzorgsmaatregelen, op
school plaats vinden.

Handreiking bij neusverkouden kinderen
| LCI richtlijnen (rivm.nl)
Vacature
In de bijlage vindt u twee flyers, waarin
te lezen is dat wij opzoek zijn naar een
onderwijsassistente en een
techniekcoach. Door het vertrek van
Marleen, de onderwijsassistente in
opleiding en de extra middelen die er
zijn in het onderwijs, willen wij ons team
graag versterken met een enthousiaste
collega.
Onze huidige techniekcoach wil zeker
nog wel een jaar alle basisscholen langs
in de Bommelerwaard. Maar om de
kwaliteit ook daarna te kunnen bieden,
zal hij de nieuwe techniekcoach het
komend jaar wegwijs maken en samen
met hem of haar de lessen geven.
Aanmelden
Gelukkig weten nieuwe ouders ook
zonder open dag onze school te vinden
en melden hun kind aan voor het nieuwe
schooljaar. Wordt uw kind vier jaar voor
1-10-2022, dan is dit het moment om
hem of haar in te schrijven. Het
aanmeldformulier en informatie over de
aanmeldprocedure vindt u op de website
www.pollenhof.nl .

Studiedag
Op vrijdag 26 maart is uw kind vrij. Wij
zullen ons verdiepen in Burgerschap in
het basisonderwijs. Met burgerschap
zorgen we ervoor dat leerlingen weten
wat de basiswaarden van onze
democratische samenleving zijn en dat
zij hier respect voor hebben. Wij zien de
school als oefenplaats waar de kinderen
leren om de vaardigheden die ze nodig
hebben zich eigen te maken om
succesvol deel te nemen aan de
samenleving.

