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1. Maatregelen corona
2. Studiedag 16 oktober

Agenda
Oktober
05 Dag van de leraar
12 Week van de voorlopige adviesgesprekken
12/13 Entreetoets
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3. Notulen MR vergadering

16 Studiedag 1 Het Mozaïek
19 Start herfstvakantie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Het Mozaïek,
Binnen Stichting Fluenta is een werkgroep Corona actief die telkens kijkt of zaken aangescherpt
moeten worden na een persconferentie vanuit de overheid of punten vanuit de RIVM.
In deze brief treft u een aantal nieuwe afspraken aan die sinds deze week gelden.
Waarschijnlijk zult u soms denken: het is weer terug naar af.
Maatregelen corona
- Ouders komen in principe de school niet in
U kunt hierbij denken aan een melding die u even wilt doen. Dat kunt u vanaf nu dus beter via
de mail doen.
Maar ook zaken die niet direct te maken hebben met de directe voortgang van het onderwijs.
De VIP ochtenden voor peuters waarvan de ouders misschien een keuze willen maken voor
Het Mozaïek kunnen niet doorgaan.
In uitzondering kunnen gesprekken fysiek plaatsvinden. Deze worden dan vooraf afgesproken.
Als ouders of externen wel op school komen, zal er gevraagd worden om een formulier in te vullen.
Dat heeft als doel om uw gegevens bij de hand te hebben mocht er sprake zijn van een geval van
corona op school waarmee u mogelijkerwijs mee in contact bent geweest.
Het formulier moet in een afgesloten box gedaan worden (AVG proof)
- Studiedagen gaan wel door. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling gewaarborgd.
Daarbij letten we er wel op dat er niet meer dan 30 mensen in de school zijn.
- Festiviteiten laten we vanaf nu niet meer zomaar doorgaan. Altijd zal bekeken moeten worden
hoe
iets vorm kan krijgen. De vraag is hoe we Sint en Kerst kunnen vieren. De commissies die daar
verantwoordelijk voor zijn, zullen zich hier over gaan buigen.
- Het zal u duidelijk zijn dat we met nog meer zorgvuldigheid met deze dingen zullen omgaan.

We vragen u vriendelijk maar dringend niet op het plein te komen.
Houd afstand van elkaar.
Studiedag 16 oktober
Vrijdag 16 oktober is de eerste studiedag van Het Mozaïek. De kinderen zijn dan vrij.
Wij gaan aan de slag met coöperatief leren. Dit is gericht op het samenwerkend leren.
Na deze studiedag gaan we onze bevindingen toepassen tijdens de lessen.
Notulen MR-vergadering
Als tweede bijlage treft u de korte versie aan van het verslag van de MR.

Met vriendelijke groet,
Ashwin Hartman,
Chris Roseboom.

