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Portfoliogesprekken
Vanaf maandag 8 november, 8:30 uur kunnen de gezinnen, met twee of meer
kinderen op school, zich inschrijven voor de portfoliogesprekken. Vanaf dinsdag 9
november, 8:30 uur kunnen alle andere gezinnen zich inschrijven voor de
portfoliogesprekken. De inschrijving sluit donderdag 11 november om 16:00 uur.
De gesprekken staan gepland op:
- maandag 15 november 15:00 tot 19:30 uur
- dinsdag 16 november 15:00 tot 19:30 uur
- woensdag 17 november 13:30 tot 16:30 uur
De gesprekken vinden plaats op school, in de klas van uw kind. De kinderen zijn
hierbij niet aanwezig. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. Tijdens dit gesprek
bespreken we het welbevinden van uw kind en de eerste opbrengsten van de
methodetoetsen. Neemt u hierbij het portfolio mee naar school?

Corona
De afgelopen week hebben wij in school helaas te maken met coronabesmettingen
onder leerlingen. Dat betekent dat wij, na overleg met de GGD, één groep naar huis
hebben moeten sturen. Gelukkig kunnen deze kinderen maandag alweer naar
school.
Het is niet meer vanzelfsprekend dat een hele groep leerlingen in quarantaine gaat
als er een besmetting is in een klas. Er is steeds contact met een GGD-Covidarts en
de directeur om goed af te stemmen over de situatie op school en welke maatregelen
passend zijn. Ouders van de betreffende groep brengen wij zo spoedig mogelijk op
de hoogte van besmettingen en mogelijke maatregelen.

Helaas is het aantal mensen dat besmet wordt met het coronavirus behoorlijk aan het
oplopen. Nu we net weer een beetje waren teruggekeerd naar het “oude normaal” bij
het brengen en het ophalen van de kinderen willen wij toch het volgende aan u
vragen:

•
•
•
•

Kom uw kind alleen naar binnen brengen als het echt nodig is
Als u binnen bent vragen wij u om rekening te houden met het advies om de
1,5 meter afstand te bewaren tot andere volwassen
Kom alleen in school als u gezond bent
Blijf niet langer dan nodig is in school

Wij hopen dat deze kleine aanpassingen voorlopig voldoende zijn om de school voor
u, als ouders, vrij toegankelijk te houden.
Wanneer moet mijn kind thuisblijven?
Regelmatig krijgen wij de vraag of een leerling, met milde klachten, nu wel of niet
naar school mag komen. Bij dit prikbord treft u de nieuwste Beslisboom aan voor
kinderen van 0 jaar tot en met leerlingen in groep 8.
Twijfelt u of uw kind naar school mag, dan kunt de beslisboom gebruiken om de
juiste afweging te maken.
Met vriendelijke groet,
Team Albert Schweitzerschool

