Agenda
Di en do

16 en 18 dec

De talentmiddagen kunnen door de aangescherpte corona maatregelen
helaas geen doorgang vinden.

Coronanieuws
Afgelopen vrijdag is er weer een persconferentie geweest en ogenschijnlijk zaten daar
voor het basisonderwijs geen maatregelen bij. Door de vakbonden en schoolbesturen
worden er op basis van het oplopende aantal besmettingen in en rondom te school toch
wat aanpassingen voorgesteld. Ook op de Bundertjes heeft er afgelopen week op advies
van de GGD een groep in quarantaine gezeten vanwege meerdere besmettingen in de
groep. Om te zorgen dat de Bundertjes kan bijdragen aan het afremmen van verspreiding van het virus
worden de volgende maatregelen genomen:
- Voorlopig geen externen of ouders in de school, tenzij dringend noodzakelijk in het belang van
de leerlingen. Gesprekken kunnen natuurlijk online/telefonisch plaatsvinden en eventuele bezoekers doen een gezondheidscheck en ze registreren zich.
- Bij uitstapjes staat de veiligheid voorop. We zullen eerst navragen of en hoe bij de te bezoeken
organisatie de gezondheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd wordt. We gaan niet
de groepen mengen met leerlingen van andere scholen en personeel blijft op afstand en wordt
gecheckt. Daarnaast gaan er geen ouders mee als begeleider of voor vervoer. Sommige uitstapjes zullen dus verplaatst worden of er komt een alternatief voor het vervoer.
- Het onderwijs willen we zoveel mogelijk door laten gaan, maar wel met wat meer scheiden van
de diverse groepen. Bijvoorbeeld bij groep overstijgend rekenen zitten de kinderen uit dezelfde
groep bij elkaar aan een tafelgroepje en niet kris kras het lokaal.
- Met volwassenen houden we onderling weer de 1,5 meter afstand aan. De overleggen/studiedagen worden zoveel mogelijk online gedaan en ook worden activiteiten indien nodig
aangepast.
Wij vragen u met klem om kinderen met corona gerelateerde klachten te laten testen danwel thuis te
houden tot ze helemaal opgeknapt zijn.
Mocht uw kind of uzelf positief testen op Corona, dan vernemen wij dat graag. Vergeet u ook niet om
de kinderopvang te informeren, indien u daar voor uw kind ook gebruik van maakt.

Bijlage
Chain of Hope
Behalve met het schoolproject KLIEN IT, doe ik (Petra Downs-Hovestadt) als beeldend kunstenaar ook
leuke kunstprojecten met de Helmondse VO scholen. Een daarvan is de expositie Chain of Hope, een
expositie waarbij jongeren aandacht vragen voor een schonere toekomst en wereld.
125 brugklassers hebben in tweetallen Lichtboxen gemaakt uit restafval van hun eigen school.
Graag wil ik jullie attenderen op deze creatieve en sportieve, gratis winter buitenactiviteit in het centrum
van Helmond. Want tussen 8 en 28 dec. is er een wandelroute in het centrum van Helmond waar je
langs de etalages loopt van de deelnemende winkeliers en ondernemers. Heel leuk om met je gezin/familie en of vrienden te gaan lopen in de binnenstad, vooral als het al beetje donker is.
De Elzas passage sluit om 18 uur dus hou daar rekening mee wanneer je ALLE lichtboxen wilt zien.
(Eindroute is bij restaurant Beers and Beefs waar een speciaal "Chain of Hope" menu op de kaart
staat). Hieronder meer info :
https://groen4life.nl/expositie-chain-of-hope-8-28-december-2021/
en de wandelroute :
https://groen4life.nl/licht-routekaart-chain-of-hope-8-28-dec-2021/
In de bijlage een uitnodiging, het zou leuk zijn wanneer je erbij bent !

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

