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Vanuit de directie
We zijn weer begonnen!
Wat is het fijn om alle kinderen weer echt op school te zien!
Alle groepen zijn weer opgestart en al snel voelde het vertrouwd. Het afscheid nemen op het
plein, het zelfstandig naar binnen gaan, de rust in de school en het harde werken van zowel
de kinderen als de leerkrachten zijn mooie successen! Ik wil alle ouders een dik compliment
geven over de samenwerking tijdens het thuiswerken en het naar school brengen!
Persconferentie
Zoals u gisteravond wellicht zelf heeft gehoord, zal de huidige manier van lesgeven tot in
ieder geval 8 juni worden verlengd. Er wordt momenteel door de overheid en landelijke
organisaties gewerkt aan een nieuw protocol, waarin de kaders en richtlijnen voor volledige
opening beschreven staan. De verwachting is dat dit protocol op 27 mei beschikbaar is. In de
week van 1 juni, zullen we u informeren hoe de volledige opening vormgegeven gaat
worden.
Praktisch gezien houdt het in dat op dinsdag 2 juni groep blauw start en op woensdag 3 juni
groep rood.
Noodopvang
Wanneer u als ouder werkzaam bent in de vitale sector en u krijgt de opvang van uw
zoon/dochter echt niet anders geregeld, dan kunt u tot en met vrijdag 5 juni gebruik maken
van de NOODopvang. We willen benadrukken dat de noodopvang alleen bedoeld is voor
ouders die de opvang op een andere manier niet kunnen regelen. Graag uiterlijk op
donderdagavond voor de volgende week doorgeven via r.vliet@csgdewaard.nl. Onder
schooltijd vindt de noodopvang op school plaats, vanaf 13.00 uur wordt uw zoon/dochter
opgevangen door één van onze samenwerkende partners: Kidspalace, Kivido of Regiekr8.
Ziek
Mocht uw kind hoesten, neusverkouden zijn, niezen of koorts hebben, dan blijft uw kind
thuis. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school. Ontstaan de klachten op school,
dan moet uw kind direct opgehaald worden en gaat het naar huis.
Klachten bij andere huisgenoten van uw kind: bij hoesten, neusverkouden, niezen of koorts
blijft uw kind ook thuis. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school. Is er iemand in
het gezin positief getest op Corona, dan geldt dat het gehele gezin twee weken in
thuisquarantiane moet. De kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin 24
uur klachtenvrij is.

Vanuit de ouderraad
IJsjes bij de start
Wat is het fijn dat de kinderen weer deels naar
school kunnen! Alle kinderen kregen van de
ouderraad een ijsje op de ‘eerste schooldag’.
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Benefrietje
Deze week kregen alle kinderen van de ouderraad een tasje aardappelen mee naar huis, om
thuis lekkere frietjes te kunnen maken.
Hiermee steunen we een lokale akkerbouwer die in deze periode héél veel aardappels
overhoudt én hebben de kinderen thuis een leuke en leerzame activiteit te doen. Houd je
niet zo van patat? De aardappels kunnen ook gekookt of gebakken worden.
En smaakt dit naar meer? De aardappels zijn voorlopig nog te koop! Adres: Boomdijk 2 in
’s-Gravendeel (vlakbij De Wacht).
Oproep nieuwe leden
Dit schooljaar zijn verschillende activiteiten in het water gevallen, maar we hopen volgend
schooljaar weer leuke dingen te kunnen organiseren voor de kinderen. Heb je zin om daarbij
te helpen?
In het nieuwe schooljaar komen er weer een paar plaatsjes vrij in de ouderraad. De
ouderraad organiseert onder andere het sinterklaasfeest, het schoolreisje en de
schoolfotograaf. En we helpen mee bij vieringen en activiteiten. We verdelen de taken aan
het begin van het schooljaar, zodat je vooraf weet voor welke activiteiten je overdag tijd vrij
moet maken.
We zoeken ook een nieuwe secretaris. Zij of hij maakt de planning voor de activiteiten en
zorgt voor een verslag of actielijst van de vergaderingen. Wil je hierover meer informatie,
neem dan even contact op. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar:
or.debouwsteen@csgdewaard.nl
Groeten van de ouderraad!

Planning mei/juni
-

21 mei: Hemelvaartsdag, kinderen zijn vrij.
22 mei: kinderen zijn vrij.
1 juni: Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij.

