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Vanaf 14 maart gebruiken wij
op De Rozebottel Parro als
oudercommunicatiemiddel. We
zullen regelmatig berichten
plaatsten over activiteiten en
foto’s met jullie delen. Op deze
manier zien jullie meer waar
wij als school mee bezig zijn.
Ook belangrijke berichten als
bv. geen vervanging wordt via
Parro gecommuniceerd. Dus het
dringende verzoek deze app
wel in de gaten te houden
zodat je geen informatie mist!
De groepsapp zal dus niet of
nauwelijks meer gebruikt
worden voor het communiceren
vanuit school.
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Ouders mogen weer in school!
Wat fijn dat we jullie weer
kunnen ontmoeten. Wel blijven
we de leerlingen voor aanvang
van de school buiten opvangen.
Dit geeft veel rust bij het naar
binnengaan van de leerlingen.
Ook hebben wij ervaren dat het
afscheid nemen van de jongere
kinderen op deze manier
makkelijker gaat. Wanneer wij
nu naar binnen gaan kunnen we
snel en effectief beginnen en
hebben de leerkrachten alle
aandacht voor de leerlingen.
Uiteraard willen we jullie ook
graag weer laten zien waar wij
aan werken. We zullen op
verschillende momenten jullie
ook weer uitnodigen binnen de
school. Het eerste moment is op
1 april wanneer we het
kunstproject afsluiten. Houd de
nieuwsbrief of Parro hiervoor in
de gaten!

Vanaf woensdag 23 maart
vervalt het dragen van
mondkapjes in het OV. Dat
betekent dat ook wij geen
mondkapjes meer hoeven te
dragen bij het vervoer in een
bus naar bv. een excursie.
Het 2x per week preventief
testen voor leerlingen van
groep 6 t/m 8 en
medewerkers vervalt. Je
hoeft niet meer te testen als
je geen klachten hebt. Voor
iedereen met klachten blijft
gelden: blijf thuis en doe een
(zelf)test. Bij een negatieve
uitslag mag je naar school.
Verder blijven we ons
uiteraard aan de
basismaatregelen houden die
nog steeds gelden
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Het Paasontbijt
Gelukkig mogen wij dit jaar weer
gezamenlijk met elkaar Pasen vieren
op school!
Wij gaan dit vieren op donderdag 14
april om 8.30 uur met een
paasontbijt aan de hand van
lootjes. De bedoeling is dat we voor
elkaar een ontbijt klaarmaken.
Donderdag 31 maart krijgen de
kinderen een brief mee naar huis,
met daarop de uitleg van deze
ochtend en een leeg lootje.
Op het lege lootje kunnen de
kinderen invullen wat zij lekker
vinden.
Uiterlijk dinsdag 5 april moet het
ingevulde lootje mee terug naar
school.
De kinderen trekken dan een lootje
en voor hun lootje maken ze een
lekker ontbijt klaar.
Donderdag 14 april nemen de
kinderen het ontbijt voor elkaar mee
naar school, zodat we gezellig kunnen
ontbijten met elkaar!

Wat te doen na een besmetting?
Ik heb contact gehad met de GGD over
de tijd van immuniteit na een corona
besmetting. Eerder gaf men aan dat
als je Corona had gehad je de eerste 8
weken niet meer hoeft te testen. Ook
als je opnieuw klachten kreeg. Ze
gingen ervan uit dat je deze periode
nog immuun zou zijn. Ik kreeg steeds
meer signalen dat bv. kinderen ook
binnen deze 8 weken een
herbesmetting kregen. Ook de GGD
krijgt deze signalen. Deze vraag is
voorgelegd aan een arts en ik ben
hierover teruggebeld. Het is op dit
moment nog wel onduidelijk hoe het
precies zit. De richtlijn van 8 weken
lijkt inderdaad achterhaalt.

Het risico op herbesmetting lijkt
sneller te gaan. Het RIVM heeft dit
nog niet aangepast, maar het
advies is nu wel als je na 3 weken
opnieuw klachten krijgt je wel
weer te laten testen. Dan is een
zelftest in dit geval beter. Een PCR
test is nauwkeuriger, maar kan nog
positief testen op restanten van de
vorige besmetting. Test je met een
zelftest positief dan moet je ervan
uitgaan dat je opnieuw besmet
bent en geldt dus ook 5 dagen
isolatie. Ook is het advies om je na
3 weken na je eigen besmetting
weer te testen als je in contact
bent geweest met een positief
besmet persoon.
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Kunstmuseum Obs De Rozebottel
In nieuwsbrief nummer 14 heeft u
kunnen lezen dat wij druk bezig zijn
met een kunstproject.
De kunstwerken en alle andere werken
die tijdens ons kunstproject gemaakt
zijn, worden tentoongesteld in ons
eigen museum.
Het museum is te bezoeken op vrijdag
1 april van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de opening van het museum
wordt er ook een echte kunstveiling
gehouden. De opbrengst van de
doeken (de groepswerken) wordt ook
gebruikt voor de mozaïek bank.

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

De veiling begint om 14.30 uur!
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