Nieuwsbrief 4 januari 2022

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Ik wens u namens het team van De Opstekker een gelukkig en
gezond nieuwjaar toe.
U heeft het allemaal meegekregen. De scholen gaan per 10 januari 2022 weer open. Daar zijn wij erg
blij mee. We blijven in het dagelijkse ritme.
Wel houden we de Corona-maatregelen in acht. Onderstaand treft u de brief aan van het Bestuur
van Comprix. Aan deze maatregelen conformeren wij ons. Het zijn echter de maatregelen die we
voor de kerstvakantie ook al toepasten.

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
We kregen het goede nieuws van demissionair minister Slob dat de scholen van
primair en voortgezet onderwijs hun deuren op 10 januari weer openen. Wat een
goed begin van het nieuwe jaar! We hopen dat dit de eerste stap is naar een normale samenleving.
Het betekent dus dat uw kind(eren) vanaf maandag 10 januari weer welkom zijn
op school. Ze zien hun klasgenoten en leerkrachten weer en kunnen de draad van
17 december oppakken.
De overheid heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de heropening van de
scholen. Deze voorwaarden zijn niet nieuw. We begrijpen dat niet elke ouder
even blij is met de voorwaarden, toch vragen wij uw begrip en medewerking
voor de maatregelen. Dit in het belang van de gezondheid van kinderen en medewerkers en het zoveel mogelijk door kunnen laten gaan van het onderwijs in de
scholen. We zijn blij dat we weer naar school mogen, maar het betekent wel dat
we hier en daar wat water bij de wijn moeten doen.
Vanuit Comprix willen we u nogmaals informeren over een aantal door de overheid vastgestelde maatregelen die van toepassing zijn op de scholen:
· Medewerkers van school houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar.
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
· Alle medewerkers en leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen het advies om zich
zelf 2 x per week te testen met een zelftest.
· Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de
GGD of doen een zelftest.
· Ouders en verzorgers komen uitsluitend op uitnodiging van de schooldirectie op
school.
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· Voor leerlingen in de bovenbouw van de school (Op de Opstekker vanaf groep
5) is er een dringend advies mondkapjes te dragen in de gangen en bij het bewegen in de school.
· Het onderwijspersoneel is verplicht mondkapjes te dragen in de gangen en bij
het bewegen in de school.
· Onderwijspersoneel hoeft niet in quarantaine bij een besmetting in de klas.
Het Comprix College blijft volgende week gesloten; we wachten de persconferentie van 14 januari ’22 eerst even af.
We wensen alle kinderen, hun ouders(s) en/of verzorgers(s) en ons personeel samen een spetterende start van 2022!
Met vriendelijke groet,
Edwin de Weers en Jan Veenstra,
College van Bestuur Comprix

Juf Linda
Na de kerstvakantie start juf Linda ook weer na haar zwangerschapsverlof. Ze neemt wel gelijk haar
ouderschapsverlof op. Linda werkt 2 dagen per week, door het opnemen van het ouderschapsverlof
betekent het dat zij 1 dag in de week aan het werk zal gaan tot de zomervakantie.
Haar zwangerschapsverlof voor 2 dagen werd door meester Dennis in groep 6 verzorgd. Juf Linda in
groep 6 te plaatsen voor 1 dag zou niet juist zijn. Dan staan er 3 leerkrachten voor groep 6.
Hoe hebben we dit nu opgelost:
Juf Linda zal op vrijdagen naast meester David in groep 8 gaan staan. David is een startend leerkracht
en kan daarom compensatie (in tijd) krijgen voor zijn inwerktraject.
Meester Dennis is bereid gevonden om 1 dag extra te gaan werken in groep 6. Meester Dennis en juf
Jill gaan samen groep 6 draaien. Juf Renate (de LIO-stagiaire), die momenteel haar afrondende stage
in groep 6 doet, zal ons binnenkort verlaten. Zij is dan afgestudeerd.
We zullen juf Linda weer met open armen ontvangen.
Juf Ingrid en juf Petra
Juf Ingrid van de Pinguïngroep heeft voor de kerstvakantie Corona gekregen. Zij heeft het flink te
pakken. Juf Ingrid kan nu nog niet aangeven of zij op 10 januari al volledig is hersteld. We wensen
haar heel veel beterschap toe. Nadere berichtgeving volgt.
Juf Petra van de Vlindergroep was vanaf de herfstvakantie al uit de
running. Voor de kerstvakantie is zij gestart met het reintegreringsproces. De vraag doet zich voor of zij al weer volledig
aan het werk kan gaan. In ieder geval zal juf Tiny voorlopig op de
woensdagen gaan werken. Wordt vervolgd.

We gaan weer van start, we hebben er
weer zin in!!
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma
Directeur De Opstekker
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12 januari

17 januari
20 januari
24 januari

25 januari
26 januari
4 februari
7 t/m 11 februari
21 t/m 25 februari
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Geen luizencontrole. Wilt u aub zelf even uw kind op luizen controleren?
Constateert u luizen, dan graag school op de hoogte stellen. Bij voorbaat
dank.
Toetsweek voor alle groepen, behalve voor de kleuters.
Studiedag Geartsje Paulusma, deze dag afwezig
Een voorstelling voor groep 3 en 4 in de Skans te Gorredijk.
(hoogstwaarschijnlijk zal deze voorstelling worden verplaatst door de
Corona-maatregelen)
Vergadering Schoolraad
Administratiedag, alle leerlingen zijn vrij
Het portfolio gaat mee naar huis.
Oudergesprekken. Nadere berichtgeving volgt.
Voorjaarsvakantie

