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Wij vinden het als school erg
belangrijk te weten hoeveel
kinderen er positief besmet zijn
en in welke klas ze zitten. We
willen u dan ook vragen dit niet
alleen te melden aan de
groepsleerkracht, maar ook de
directie mee te nemen in uw
bericht.
Positief besmette leerlingen en
leerkrachten blijven wij ook aan
u melden. Positieve gezinsleden
zullen wij niet meer aan u
doorgeven. Wel is het voor ons
fijn om te weten als er
gezinsleden positief zijn.

Aanmelden

toekomstige kleuters
Om een beter beeld te krijgen
van het aantal kleuters dat de
komende jaren zal starten op
Het Veer, willen wij u vragen om
uw kinderen alvast aan te
melden. Dit gaat niet
automatisch via het
inschrijfformulier van broertjes
of zusjes.
Een inschrijfformulier is te
verkrijgen bij de directie en onze
onderbouwcoördinator (juf
Marjanne).

besmettingen

Vervanging
De afgelopen weken merken we
dat het aantal positieve
besmettingen oploopt. Er zijn
veel kinderen en ook
werknemers afwezig. Dit maakt
het voor ons als organisatie
steeds moeilijker om alles rond
te krijgen. Uiteraard blijven wij
ons inzetten om de kinderen het
onderwijs te geven dat ze nodig
hebben.
Het vinden van vervanging
wordt een steeds groter
probleem. Kijkende naar de
tekorten in het onderwijs is de
kans heel reëel dat bij meer
besmettingen we genoodzaakt
zijn klassen naar huis te moeten

sturen. We hopen hierbij op uw
begrip.

Nieuwe toiletten
Na de voorjaarsvakantie worden
alle toiletgroepen vervangen. In
de periode tot aan de
meivakantie zal men hier druk
mee bezig zijn. Dit omdat we
niet alle toiletten tegelijk
kunnen afsluiten. Zowel de
betegeling, als de wasbakken,
de vloer, de wanden en de
potten worden vervangen.
We zullen hier uiteraard een
beetje overlast van
ondervinden, maar als het klaar
is kunnen we er weer jaren mee
vooruit. Via foto’s in de
nieuwsbrief houden we u op de
hoogte.

Ventilatie
schoolgebouw
Over ventilatie is heel veel te
doen. Veel schoolgebouwen,
waaronder Het Veer, hebben
problemen met de ventilatie. De
afgelopen anderhalf jaar zijn ons
bestuur, directie en de
gemeente in gesprek geweest

om te kijken of er iets aan de
ventilatie in het gebouw kan
worden gedaan. Er is subsidie
aangevraagd en inmiddels
toegekend. Daarnaast hebben
de gemeente en ons bestuur
geld vrijgemaakt en is er een
plan ontwikkeld om de
ventilatie in ons schoolgebouw
aan te pakken. We zijn blij u te
kunnen melden dat er in de
meivakantie gestart gaat
worden met het installeren van
een ventilatiesysteem. Uiteraard
is dit niet binnen een paar
weken gerealiseerd. Het is de
bedoeling dat in de
zomervakantie het systeem
operationeel is.
Op dit moment wordt er
gekeken welk bedrijf hiermee
aan de slag gaat. We zullen u in
de nieuwsbrieven op de hoogte
houden van verdere
ontwikkelingen.

