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Alle leerlingen weer naar school vanaf 8 juni ????
Zoals u wellicht tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei heeft
vernomen, is het de bedoeling dat de basisscholen vanaf
maandag 8 juni weer helemaal open gaan.
Op dit moment worden er protocollen geschreven (door de PO
Raad) en is het nog niet duidelijk aan welke regels die opening
moet voldoen.
We weten dus nog niet hoe de dagen er uit gaan zien. Als het
goed is, komt hier deze week meer duidelijkheid over.
Zodra er meer informatie is, delen we deze uiteraard met u!

Agenda
Vrije dagen:
* maandag 1 juni Tweede pinksterdag
* maandag 29 juni – studiedag (onder
voorbehoud)
Vrijdag 19 juni (onder voorbehoud)
* Schoolfotograaf
Vrijdagmiddag 17 juli, 12.00 uur
* Start zomervakantie
De rest van de agenda is nog leeg, in
afwachting van hoe het verder gaat de
komende weken!

Hoe is het gegaan de afgelopen twee weken?
We zijn 11 mei open gegaan voor halve groepen waarbij ouders/verzorgers de
school niet in en het plein niet op mochten.
Ik wil u (en de leerlingen) hierbij een groot compliment maken: wat fijn dat
iedereen zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Uiteraard gaan we
er van uit dat dat ook de komende weken nog zo blijft!
Nog niet alle leerlingen zijn op school. Een aantal ouders wilde de opening
afwachten en bekijken hoe het ging. Gedurende de afgelopen twee weken
kwamen er steeds meer leerlingen. Goed om iedereen elke dag te zien! Hopelijk
komt de komende weken de rest van de leerlingen ook weer naar school, maar we
begrijpen de angst en terughoudendheid. Leerplicht heeft wekelijks contact met
ons, maar gaat niet aan de slag met leerlingen die niet op school zijn.
Voor de leerkrachten was het ook wennen. Zij moesten nu met 3 verschillende
groepen aan de slag (2x een halve klas én de leerlingen die thuis bleven) in plaats
van 1 groep met thuiswerken. De komende twee weken gaan we in ieder geval
nog op deze manier door. Vanaf 8 juni is het afwachten, zoals u hiervoor kon lezen.

Op weg naar een verkeersveilige school
Goedendag ouders en verzorgers van de leerlingen
van OBS Houtwijk
Namens de politie willen wij u allen inlichten over het
feit dat er aankomende tijd een project wordt
opgestart omtrent de verkeersveiligheid rondom jullie
school.
Er zijn klachten vanuit meerdere partijen gekomen dat
de verkeersveiligheid, met name tijdens de breng- en
haaltijden van de leerlingen , voor de leerlingen van
de school, maar ook voor de omgeving gevaar
opleveren.
Dit probleem willen wij samen met de school,
ouders/verzorgers en de leerlingen zelf dan ook goed
aanpakken.
Hierbij hebben wij dus ook uw hulp nodig. Wij
proberen met een zo goed mogelijke oplossing te
komen, die voor alle partijen, zowel omgeving, school,
ouders/verzorgers als de leerlingen, haalbaar en
functioneel is.

Om te beginnen vragen wij aan u om op uw eigen (verkeers)gedrag te letten als u uw kinderen ophaalt
en of wegbrengt.
Ook de leerlingen moeten bewust worden van het gevaar, zoals bijvoorbeeld bij het oversteken van de
weg. Maak ook uw kind hier bewust van. Dit kan ongelukken voorkomen.
De komende tijd zullen wij vanuit de politie fysiek aanwezig zijn. Dat wil ook zeggen dat wij onopvallend
in de omgeving aanwezig kunnen zijn. De komende tijd kunt u verwachten dat u aangesproken wordt
door collega’s van de politie. Zij zullen u aanspreken op gedrag wanneer dat nodig is. Er worden (nog)
geen boetes uitgeschreven.
Als u vragen heeft of u wilt graag meedenken aan een oplossing, kunt u contact opnemen met de
school, o.a. de MR leden. Wij werken nauw samen met alle partijen.
Dank voor uw medewerking.
U zult spoedig een update krijgen over de gang van zaken.
Wij wensen u en uw familie en vrienden een goede gezondheid toe. Let op elkaar.
Agenten Roy en Stan

