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Corona
Gelukkig zijn alle leerkrachten weer beschikbaar en zijn er verhoudingsgewijs weinig
kinderen met Corona. Wel zien we een toename van het aantal kinderen die in quarantaine
moeten, omdat gezinsleden besmet zijn met het Corona-virus. Deze kinderen krijgen van
school huiswerk.
In de nieuwsbrief van vrijdag 7 januari stond geschreven: “Is uw kind positief getest door de
GGD, maar heeft geen klachten dan mag uw kind na dag 5 uit isolatie en weer naar school.
Deze regel is aangescherpt en dag 5 is veranderd in dag 7. Uiteraard kan dit na vandaag weer
anders zijn, maar dan zal ik u daarover berichten.
Vandaag krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 weer zelftesten mee naar huis. Wilt u er
a.u.b. op toezien dat uw kind(eren) deze testen ook daadwerkelijk meeneemt en daarnaast
het dringend verzoek om m.n. na een weekend ook daadwerkelijk van deze zelftesten
gebruik te maken. Kinderen kunnen ook zonder klachten besmet zijn!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Door de corona-maatregelen kunnen we
helaas dit schooljaar geen open huis
organiseren. (Nieuwe) ouders die belangstelling
hebben voor onze school kunnen contact
opnemen met onze directeur Henri Raanhuis.
Hij wil deze ouders graag informatie geven over
onze school en/of een rondleiding aanbieden.
Dit kan onder schooltijd en daarnaast is er de
mogelijkheid om een afspraak te maken voor
woensdag 24 januari tussen 19.30 en 21.30 uur.
Ouders die al kinderen op onze school hebben,
kunnen op school een aanmeldingsformulier
vragen of deze downloaden via onze website
(www.klimopschoolrijssen.nl).
Aanmeldingsformulieren graag inleveren voor
1 maart.

Inzet leerkrachten
Doordat Joanne Boele terug is op school na haar bevallingsverlof, zijn de klassenbezettingen
in groep 5 en 8 enigszins veranderd. In groep 8 neemt Joanne de plaats in van Joyce Kroes.
Dit betekent concreet dat op maandag en dinsdag Petra Brinks de leerkracht van groep 8 is.
Op woensdag zijn zowel Petra als Joanne aanwezig en op donderdag en vrijdag heeft Joanne
groep 8.
Joyce Kroes is op maandag de leerkracht van groep 5. De overige dagen is Cheryl Heithuis de
leerkracht van deze groep. Op dinsdag en vrijdag verricht Joyce ondersteunende
werkzaamheden.
De leerkrachten van groep 1a zijn Esther Ruiter en Femke Letink. Vanaf komende week is op
maandagmorgen Esther in de groep en op maandagmiddag Femke. Op dinsdag en woensdag
is Esther de leerkracht van groep 1a. Op donderdag Femke en op vrijdag wederom Esther.

Zilveren week
Naast de gouden weken aan het begin van het schooljaar hadden we deze week een zilveren
week. In alle groepen was nogmaals aandacht voor de klassenregels en is er samen gekeken
of afspraken die in de gouden weken zijn gemaakt nog steeds van toepassing zijn.

Schoonmaak
Doordat binnenkort onze schoonmaakster ongeveer 3 weken uit de roulatie is, zoeken wij
voor deze periode een vervang(st)er. Concreet betekent dit, daar waar mogelijk, elke
werkdag na schooltijd een uurtje schoonmaakwerkzaamheden. Uiteraard staat hier een
vergoeding tegenover. Mocht u belangstelling hebben of een belangstellende kennen, wilt u
dan a.u.b. contact opnemen met Henri Raanhuis (tel. 0548-541490).
Door coronamaatregelen kan helaas ook de schoonmaakavond op 19 januari niet doorgaan.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 28 januari

