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Nieuws uit de school
Beste ouders,
Er zijn een aantal zaken waar ik uw aandacht voor wil vragen. Daarom vlak voor de herfstvakantie
een extra nieuwsbrief.
Vernielingen op het schoolplein
De afgelopen weken bleken er steeds zaken vernield te zijn als we maandag op school kwamen. Het
begon met de regenpijp van het fietsenhok die gesloopt is, de week daarop was het hek tussen
schoolplein en het pleintje bij de ingang van de Rowans weer kapot gemaakt. Het vervelende is dat
beide zaken voor de grote vakantie net door ouders waren hersteld. We zijn er steeds van uit gegaan
dat dit om kwajongens streken gaat.

Afgelopen maandag bleek echter dat het niet bij relatief kleine vernielingen blijft. De basketbalpaal
was verdwenen. Het lijkt erop dat het nu om echt slopen gaat. De paal is afgebroken of afgezaagd en
over het hek bij de begraafplaats gegooid.

De oplopende ernst van de vernielingen maakt dat ik aangifte heb gedaan bij de politie.
Ik hoop dat we maandag na de herfstvakantie op een plein/school komen zonder vernielingen. En
dat de daders van zaken die kapot gemaakt zijn ervoor gezorgd hebben dat dit weer hersteld is en de
basketbalpaal is afgevoerd.
Covid-19
Zoals u waarschijnlijk via de media hebt meegekregen heeft minister Kuipers het dreigingsniveau op
de coronathermometer opgeschroefd van ‘laag’ naar ‘verhoogd’. Zoals u in de vorige nieuwsbrief
heeft kunnen lezen heeft ook het onderwijs een protocol opgesteld hoe te handelen bij de
verschillende scenario’s.
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In dit tweede niveau op een schaal van vier ligt de nadruk op het beschermen van kwetsbaren. Voor
onze school betekent dit dat we wat voorzichtiger zijn in onderlinge contacten. Vooralsnog blijft
iedereen welkom in de school. Wel kunnen we ons voorstellen dat bijvoorbeeld grootouders en
andere kwetsbare personen wat meer afstand houden van anderen bij het brengen en/of ophalen
van hun (klein)kind(eren). Of dat zij niet naar een podiumoptreden komen kijken.
We hopen natuurlijk dat er snel weer afgeschaald kan worden. We merken echter ook in school dat
er weer besmettingen zijn. Vooralsnog gaat dit om incidentele gevallen. Het is daarom nog niet nodig
om op schoolniveau verder op te schalen dan de overheid aangeeft.
Er zijn alvast wel weer zelftesten besteld. Deze hoop ik na de herfstvakantie te ontvangen. Mocht het
noodzakelijk zijn dan kunnen we die weer uitdelen onder de leerlingen van groep 6 t/m 8.
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