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Beste ouders/verzorgers
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de afgelopen
periode en vertellen we u wat komen gaat.

Versoepelingen

Op zaterdag 26 juni zijn landelijk versoepelingen rondom
de coronamaatregelen ingegaan. Hierbij informeren we u
over de versoepelingen die op ons IKC van toepassing
zijn. Er is weer veel meer mogelijk, maar wij kiezen wel
voor voor gefaseerd versoepelen. We kijken goed naar
wat praktisch haalbaar is, maar ook wat wenselijk is.
De kern van de boodschap uit het herziene protocol van
de PO-raad is dat veel contact beperkende maatregelen
komen te vervallen. Het protocol biedt ruimte om ouders
weer in de school te ontvangen. Het naleven van de 1,5
meter tussen volwassenen maakt het voor ons echter
lastig om u tijdens het brengen van de kinderen weer
toegang tot de school te geven.
Kinderen gedijen daarnaast goed bij regelmaat en
routines. Met nog maar drie weken tot de zomervakantie
is onze insteek om de opgebouwde routines zo veel
mogelijk te handhaven, om niet weer allerlei
veranderingen te doorhoeven voeren in de korte tijd
voor de zomervakantie.

Wat blijft hetzelfde?
1. Het bron-en contactonderzoek vanuit de GGD blijft
ongewijzigd.
2. Het halen en brengen van uw kind blijft tot de
zomervakantie ongewijzigd.
3. We werken tot de zomervakantie zoveel mogelijk in
de eigen klas en beperken de contacten die de
klassen onderling hebben. Het beleid blijft voorlopig
dat nauwe contacten bij een positieve besmetting in
quarantaine moeten. Met andere woorden: als de
groepsbubbels worden gemengd, moeten bij een
eventuele besmetting meer kinderen in quarantaine.
4. Iedereen blijft dezelfde ingangen gebruiken.
5. We blijven de hygiënemaatregelen en de 1,5
meterregel tussen volwassenen naleven.
6. Een kind met corona-gerelateerde klachten of
verkoudheidsklachten blijft thuis.
Wat verandert er wel?
1. Het dragen van mondkapjes voor ouders in en om de
school is niet meer nodig als de 1,5 meter wordt
nageleefd.
2. De musical van groep 8 kan live doorgaan. Hierover
worden ouders van de leerlingen in groep 8 apart
geïnformeerd..
3. Schooltijden: i.v.m. de 1,5 meter afstand voor
volwassenen hebben we er een aantal maanden
geleden voor gekozen de kleuters een kwartier
eerder uit te laten gaan om zo de drukte te spreiden.
We begrijpen dat dit voor ouders van meerdere
kinderen lastig kan zijn. Kleuters die een oudere
broer of zus hebben, mogen tussen 14.15 en 14.30
nog even in de klas spelen, zodat ze gelijk met hun
oudere broer of zus naar huis kunnen. Wilt u dat uw
kleuter hiervan gebruik maakt, meld dit dan even bij
de leerkracht.
4. Teamvergaderingen en koffiepauzes voor personeel
op school kunnen weer fysiek mits op 1,5 meter
afstand.
Thuisquarantaine
Als kinderen in thuisquarantaine zitten, kunnen ze na 5
dagen getest worden. Het gaat hierbij altijd om een GGDtest en geen gekochte zelftest.

Thuisblijfbeleid en testen
Voor kinderen van 4 - 12 jaar die naar de basisschool of
opvang gaan, is het thuisblijf- en testbeleid als volgt:
kinderen met alle klachten passend bij het Coronavirus
blijven thuis, dus ook bij verkoudheidsklachten zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Zij
kunnen zich laten testen. Hierbij wordt bedoeld een test
van de GGD. De uitslag van een zelftest geldt dus niet als
bewijs dat uw kind weer naar school mag. Bij klachten en
testen moet u dus een GGD-test laten uitvoeren.
Kinderen blijven ook thuis als ze:
- getest worden. Ze blijven thuis tot de uitslag bekend is.
- bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die
passen bij Corona, ook koorts heeft en/of benauwd is.
Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis tot die
persoon een negatieve testuitslag heeft.
- een huisgenoot hebben die Corona heeft.
- in nauw contact zijn geweest met iemand die Corona
heeft.
- terugkomen uit een risicogebied.

Juf Maria

Uitzonderingen
Thuisblijven hoeft niet als een kind af en toe hoest of
bekende chronische luchtwegklachten, astma of
hooikoorts heeft zonder koorts en benauwdheid. Deze
kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse en
buitenschoolse opvang, behalve als de klachten
verergeren of nieuwe klachten passend bij Corona
ontstaan. Een kind met klachten dat niet is getest, mag
weer naar school als het 24 uur helemaal klachtenvrij is.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de
website van het RIVM. https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen.
In schema ziet dit er als volgt uit:

Arts & Activities

Een laatste update namens juf Maria:
“Aangezien ik inmiddels alle behandelingen achter de rug
heb en er voorlopig alleen maar controles zijn, heb ik me
vanaf 1 juli weer volledig hersteld gemeld. Ik voel me
goed en heb energie genoeg om weer volledig aan de
slag te gaan.
Tijdens de controles wordt er gekeken of de
tumormarkers in het bloed minder zijn geworden. Er zal
pas in het najaar mogelijk weer een pet-scan gemaakt
worden. Dan heb ik ook pas weer een controle bij de
chirurg. Ik slik nog wel steeds medicatie, maar dat is goed
te doen. Dus voorlopig geen nieuwe informatie. Rest mij
alleen maar om te hopen dat het bij deze twee
uitzaaiingen is gebleven, die zo goed als weg zijn. Dan
kunnen we weer met volle kracht vooruit.
Iedereen ontzettende bedankt voor alle medeleven in
welke vorm dan ook en een speciale dank aan Stefanie,
die de afgelopen periode op een geweldige manier mijn
taken waargenomen heeft.”

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan de
kunststroming Barok. Via Parro heeft u vast al veel foto’s
voorbij zien komen.
Nog niet alle lessen zijn klaar, maar de Wall of Fame raakt
al aardig gevuld: Amsterdamse grachtenpanden, een
schip van de VOC, portretten in de stijl van Rembrandt,
een stilleven van fruit, molensteenkragen en
Delftsblauwe borden.
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8 juli: Sport- en speldag

19 juli: Musical en afscheid groep 8

Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we veel
hebben moeten laten. Ook qua activiteiten in en buiten
de school zijn er aanpassingen geweest. Het team heeft
samen met de oudervereniging besloten dat de kinderen
aan het einde van het jaar wel iets extra's verdienen.
Daarom hebben we op 8 juli een sport- en speldag
georganiseerd voor alle groepen.
Op de ochtend gaan alle kinderen met hun eigen groep
langs verschillende sport- en spelactiviteiten. Dit zal voor
groep 1 t/m 4 binnen en op het schoolplein plaatsvinden.
Met de groepen 5 t/m 8 gaan we naar de Eikenbaan.
Tijdens de vele leuke activiteiten krijgen de kinderen wat
te eten en drinken en ook aan de lunch is gedacht, dus ze
hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
De middag brengen de kinderen in hun eigen groep door.
Iedere leerkracht heeft daarvoor een eigen invulling.
Voor de dag is het prettig dat kinderen makkelijk
zittende, sportieve kleding
aanhebben.
Wij hopen natuurlijk voor die
dag op stralend weer. Als de
zon zich inderdaad van de
beste kant laat zien, zou het
fijn zijn dat u de kinderen
thuis alvast goed insmeert.

De kinderen van groep 8 zijn al
druk bezig zich voor te bereiden op
de eindmusical: Over de kop!
De voorstelling vindt plaats in het
Musiater op maandag 19 juli.
Kinderen van groep 4 t/m 7 wonen
op die maandagochtend de
generale repetitie bij. Zij lopen met
de leerkrachten heen en terug naar het Musiater. Dit is
onder schooltijd.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8
ontvangen apart de informatie rondom het reilen en
zeilen van de musical.

15 juli: Wenmoment
Via de mail heeft u van ons al bericht gehad over de
groepsbezetting van volgend schooljaar. Op donderdag
15 juli organiseren we ons jaarlijkse wenmoment van
13.00 - 14.00 uur, waarop leerlingen en de leerkracht van
volgend jaar kunnen kennismaken met elkaar. Kleuters
die voor de herfstvakantie bij ons starten, worden
hiervoor ook uitgenodigd, evenals nieuwe leerlingen die
instromen in de andere groepen. Helaas kunnen we in
verband met de geldende coronamaatregelen geen
ouders van de nieuwe leerlingen toelaten tijdens het
wenmoment. De leerlingen van groep 8 hebben deze dag
vanaf 11.45 uur vrij.

22 juli: Groep 2 neemt afscheid van de
kleutergroep
Zoals ieder jaar nemen de kinderen van groep 2 op de
laatste officiële schoolmiddag afscheid van hun groep. Dit
jaar doen we het wel een beetje anders. Op de laatste
donderdag voor de vakantie sturen wij de ouders van de
kinderen die naar groep 3 gaan een filmpje, waarin de
kleuters afscheid nemen van hun kleuterperiode.

23 juli: naar de bioscoop
Traditiegetrouw gaan we op de laatste schooldag, 23 juli,
met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 naar de
bioscoop. Nadere informatie volgt nog.

4 september: Kijkochtend
Omdat we komend schooljaar van lokalen wisselen,
houden we op zaterdag 4 september een kijkmoment
voor alle gezinnen van onze school. Ook de kinderen en
ouders van Lindenhage en Zonnekinderen maken van dit
kijkmoment gebruik op hun eigen locaties.
Vanwege de beperkende maatregelen rondom Corona
zijn wij genoodzaakt hierbij een aantal regels te
hanteren:
• Houd tijdens deze ochtend 1,5 meter afstand tot
niet-gezinsleden.
• Volg de aangebrachte looproutes.
• Om het aantal contacten te beperken, is het alleen
mogelijk een kijkje te nemen bij de school of opvang
die door uw eigen kinderen wordt bezocht.

IKC Platanenlaan heeft acht ingangen; gebruik de
ingangen van de school of opvang die door uw kinderen
wordt bezocht. Het team van IKC Platanenlaan zal dit ter
plaatse coördineren.
Wij hebben een indeling op basis van achternaam
gemaakt. Houdt u alstublieft aan de tijdsloten! Op deze
manier is het voor iedereen mogelijk op een prettige en
veilige manier een indruk van het gebouw te krijgen.
Tijdslot
09.00 uur – 09.45 uur
09.45 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 10.45 uur
10.45 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 12.00 uur

Achternaam beginnend met
A t/m H
Wisselmoment
J t/m O
Wisselmoment
P t/m Z

16 september: Schoolfotograaf
Op donderdag 16 september komt de schoolfotograaf. In
het infobulletin van september krijgt u hierover meer
informatie.

20-22 september: Kamp groep 8
De zomervakantie is nog niet
eens begonnen en toch zijn wij
alweer bezig met het komend
schooljaar! Een van de eerste
dingen die er – onder
voorbehoud - gaat gebeuren, is
het kamp van groep 8. Dit vindt
al plaats in de derde schoolweek,
nl. van 20 t/m 22 september.
Op de wenmiddag krijgen de leerlingen van groep 7 een
brief over dit schoolkamp en de kosten ervan mee naar
huis. Vraag er dus naar als uw kind het niet uit zichzelf
geeft!

Vacature oudervereniging
In verband met het afscheid van een van onze leden zijn
wij op zoek naar een betrokken en actief nieuw lid in de
oudervereniging. De OV is actief betrokken bij de
organisatie van verschillende activiteiten zoals
Kerstmis, schoolreisje, Pasen enz. Als lid helpt u hieraan
mee. Heeft u interesse, mail dan naar ov.hetkofschip@liemersnovum.nl of meldt u aan bij een van de
bestuursleden.

Studiedagen schooljaar 2021-2022
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn
gepland op:
o vrijdag 22 oktober 2021
o maandag 6 december 2021
o maandag 14 februari 2022
o donderdag 14 april 2022 (LiemersNovum dag)
o vrijdag 20 mei 2022
o vrijdag 1 juli 2022
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van school.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

25-10-2021 t/m 29-10-2021
27-12-2021 t/m 7-1-2022
28-2-2022 t/m 4-3-2022
15-4-2022 en 18-4-2022
25-4-2022 t/m 6-5-2022
26-5-2022 en 27-5-2022
6-6-2022
25-7-2022 t/m 2-9-2022

Zomervakantie
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een hele fijne
en zonnige zomervakantie toe en hopen iedereen op
maandag 6 september weer uitgerust terug te zien!
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