Corona versoepelingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al op de hoogte gesteld van een aantal versoepelingen m.b.t. Corona (zie de
tekst hieronder, aangevuld met extra info over de zelftesten).
Er zijn in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen. Wat de gevolgen hiervan voor het onderwijs
zijn hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.
- Het isolatieadvies na besmetting wordt ingekort van zeven naar vijf dagen.
- Het dringend advies voor het gebruik van mondkapjes in de school en de anderhalve meter maatregelen
gelden niet langer.
- Zelftesten blijven beschikbaar. voor het onderwijspersoneel en leerlingen uit groep 6,7 en 8 worden deze
uitgedeeld.
- Ouders zijn weer welkom in school, zodat ook de hulp bij bv. de creatieve vakken weer opgestart kan
worden.
Zelftesten blijven gehandhaafd; op school delen we deze uit aan de bovenbouw (gr. 6,7 en 8). Ook voor de overige
leerlingen mogen er zelftesten uitgedeeld worden. Wilt u dit voor uw kind(eren)? Dan graag een mailtje naar
directie@honesch.nl. Wilt u daarbij aangeven voor hoeveel kinderen u dit wilt ontvangen? Als school kunnen we
zelftesten bestellen en worden 2 testen per week per kind beschikbaar gesteld.

Open dagen
Afgelopen dinsdag en donderdag vonden de Open Dagen plaats. Kent u
ouders met kinderen die in de periode 1 oktober 2022 tot 30 september
2023 vier jaar worden? Hebben zij de Open Dagen gemist, dan kunnen ze
altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een kijkje op onze
buitengewoon mooie school.
.

Afscheid
Onlangs hebben Juf Ali, juf Rita en meneer Roel aangegeven dat ze willen stoppen met hun werkzaamheden op
bs. Honesch. Juf Rita en meneer Roel stoppen eind dit schooljaar en juf Ali stopt per 1 december 2022. Uiteraard
vinden we het erg jammer dat zij ons gaan verlaten, maar voor henzelf zelf is het een mooi besluit om vervroegd
van het pensioen te gaan genieten.

MQ scan
De MQ scan is een meetinstrument om de motoriek van kinderen te kunnen volgen. Enkele scholen, waaronder bs
Honesch, nemen deel aan de pilot invoering MQ scan. Dit betekent dat de kosten voor deelname van deze scan dit
en volgend schooljaar vergoed zullen worden. Deze scan wordt 2 keer per jaar afgenomen, zodat we ook de
ontwikkeling op motorisch gebied van kinderen goed kunnen volgen. Bij ons op school zal meneer Thijs,
vakleerkracht gym, deze scan binnenkort bij de kinderen afnemen. De oefeningen/ het parcours die kinderen
afleggen, duren ongeveer 45 seconden per kind.

Bewegingsmuur
Wellicht heeft u al 1 of meerdere filmpjes voorbij zien komen. Afgelopen
maandag is de interactieve muur geïnstalleerd. We krijgen (heel snel)
toegang tot en uitleg van alle mogelijkheden die ‘de muur’ biedt. Een
aantal educatieve spellen en dansen kunnen we al wel uitproberen en
dat hebben we natuurlijk gedaan. Zowel de leerlingen als de leerkrachten
zijn super enthousiast. We kijken uit naar wat de interactieve muur ons
nog allemaal te bieden heeft.

Papiercontainer
Zaterdag 26 maart staat van 9.00 tot 15.00 uur weer een container bij school voor het inzamelen van oud papier.
We vragen weer een aantal ouders die ons hierbij kunnen ondersteunen. Heeft u een uurtje tijd om de boel een
beetje in de gaten te houden, graag een berichtje naar r.vanderwal@keender.nl, zodat niet telkens dezelfde
mensen dit hoeven te doen. Alvast bedankt!!

Agenda
26 maart – papiercontainer bij school
30 maart – studiedag (leerlingen vrij)

