Beste ouders,
Wat een toestand. Hopelijk valt het mee. Beterschap en
sterkte. Zomaar een greep uit de veel uitgesproken zinnen in de afgelopen weken. De aanleiding mag duidelijk
zijn: corona sloeg ook toe op de Beatrixschool. Groep 6
ging in quarantaine en ook in andere groepen kwamen
kinderen thuis te zitten doordat ze zelf besmet waren of
in contact waren geweest met een besmet persoon.
Daarnaast werden er ook nog een aantal teamleden
“gewoon” ziek. Kort samengevat: het stormde op de
Beatrixschool.
En ook nu weer hebben we, door de enorme inzet van
iedereen, de storm doorstaan. Leerkrachten geven waar
nodig onderwijs op afstand. Ouders springen bij waar ze
kunnen. Teamleden tonen weer hun enorme flexibiliteit
door in te vallen op vrije dagen of door hun geplande
werkzaamheden te laten vallen om voor de klas te gaan.
Onderwijs ontwikkelen we samen!!!!
Op dit moment is de rust weergekeerd. We hebben al
13 dagen geen nieuwe besmette leerlingen in de school
en alle leerkrachten zijn aan het werk (al zijn sommigen
niet helemaal fit). Alleen conciërge Marco is nog niet
volledig aan het werk.
Al met al is er dus genoeg reden om als school weer
dankbaar en tevreden te zijn, ook al is dit voor niemand
een gemakkelijke tijd.
Deze week zond ik u ons nieuwe protocol en elders in
deze update vindt u aanvullende informatie over onze
maatregelen. We baseren ons hierbij op wat de overheid voorschrijft. We vragen u om hier zoveel mogelijk
aan mee te werken, zodat we er samen alles aan doen
om te voorkomen dat we nu in de stilte voor de volgende storm zitten.
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Belangrijk: inschrijven broertjes en zusjes die voor 31/12/2022 4
jaar oud worden (herhaalde oproep)
In de gemeente Utrecht zijn per 1 oktober van dit jaar alle scholen overgegaan op centraal inschrijven van nieuwe leerlingen voor groep 1. Broertjes en zusjes hebben hierbij voorrang om op
de school van keuze geplaatst te worden.
Dit is echter alleen het geval als ze op het juiste moment worden aangemeld. Daarom de volgende belangrijke oproep:
Wordt uw kind in de periode 1 oktober-31 december 2022 4 jaar oud. Schrijf het dan voor 31
december 2021 in op de website naardebasisschool.utrecht.nl. Dit geldt ook als u al een belangstellingsregistratie bij ons heeft ingeleverd. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij Rina. Ook is
er een folder beschikbaar, waarin alles wordt uitgelegd. Deze kunt u opvragen bij Rina.
Wordt uw kind voor 1 oktober 2022 4 jaar oud en heeft u nog geen inschrijfformulier bij ons ingeleverd, doe dit dan zo snel mogelijk.

Hulp gevraagd op 5 januari voor de verhuizing
In de vorige update deden we een oproep voor hulp bij de
verhuizing. We zijn ontzettend blij met de reacties en
inmiddels is de eerste planning rond.
Zoals het er nu naar uitziet gaat alles goed komen, alleen
op woensdag 5 januari zouden we nog wel wat hulp kunnen gebruiken om grote spullen te verplaatsen en kleine
klussen te doen.
Mocht u daarbij kunnen en willen helpen dan hoor ik dat
graag.
Stuur een mail of Social Schools bericht naar Rina Vonk
(r.vonk@beatrixdemeern.nl).
De maatregelen van de overheid laten toe om ouders in
de school toe te laten als er geen andere oplossing is. In
het geval van deze verhuizing zouden we werkelijk niet
weten hoe we het zonder uw hulp zouden moeten stellen. Vanzelfsprekend gaan we ons best doen om alles
coronaproof te organiseren.

Preventief zelftesten gr 6 t/m8
Op advies van het OMT is het advies voor preventief
zelftesten uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 en ál het personeel op scholen geldt: twee keer per
week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met
behulp van ouders of andere verzorgers.

Vrije dagen i.v.m. verhuizing
De geplande vrije dagen in verband met de verhuizing
gaan door. Dit betekent dat:

•

alle kinderen op 24 december en 10 januari vrij
zijn .

•

kinderen van de groep 1 t/m 4 ook op 17 december vrij zijn.

Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid
(en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat
zich testen in de GGD-teststraat.
Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook
voor gevaccineerden. De enige uitzondering hierop geldt
voor mensen die korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten. Zij hoeven niet te testen.
De zelftesten worden vanaf maandag 6 december mee
naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door
school bij leerlingen worden afgenomen.
Meer informatie vindt u met de link
www.zelftesteninhetonderwijs.nl
Een brief met uitgebreide informatie wordt bij deze update meegestuurd.

Opening nieuw schoolgebouw
Dinsdag 11 januari is het zover. Dat is de eerste dag dat de kinderen naar school gaan in het nieuwe schoolgebouw. Het is niet
ondenkbaar dat we dan nog allerlei beperkende coronamaatregelen hebben. Daarnaast is de kans groot dat het gebouw wel
bruikbaar, maar nog niet helemaal klaar is. Zo lijkt het erop dat,
door problemen in de levering van hout, niet alle kasten op tijd
geleverd zullen zijn.
Daarom hebben we besloten om de officiële opening nog even
uit te stellen tot donderdag 10 maart. Het gebouw is dan zeker
helemaal klaar en hopelijk zijn dan ook de coronamaatregelen
weer afgeschaald.
Vanzelfsprekend bent u die dag ook van harte welkom. Zet het
dus vast in uw agenda: donderdag 10 maart 14.30 uur Opening
nieuwe school.
Hoe het dinsdag 11 januari gaat lopen, zal afhangen van de dan
geldende maatregelen. Daarover informeren wij u later. In ieder
geval gaan we ervoor zorgen dat de kinderen voor de kerstvakantie al een kijkje hebben genomen, zodat ze weten waar ze
moeten zijn.

