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Personeelsnieuws
We zijn blij te kunnen melden dat een paar collega’s weer op arbeids-therapeutische basis aan
het werk gaan.
Juf Kelly zal de komende periode weer wat vaker op school aanwezig zijn om te ondersteunen
bij de groepen 1-2. Ook juf Mariëlle gaat haar werkzaamheden weer langzaam oppakken.
Juf Yolanda kan helaas nog niet starten. Zij valt in de risicogroep en we willen haar daarom nog
even ontzien. Juf Nienke heeft aangeboden tijdelijk de dagen van Yolanda over te nemen.
Juf Monique Lawa is gelukkig ook weer voldoende hersteld en zal voorlopig nog even in groep 7
werkzaam zijn.
Juf Meike kan haar werkzaamheden helaas nog niet hervatten en wordt tot haar terugkeer
vervangen door juf Alma en juf Gemma.
Juf Joyce gaat ons helaas aan het eind van het schooljaar verlaten. Zij heeft een nieuwe
uitdaging gevonden en gaat in het schooljaar 2020-2021 werken als directrice op een school in
Montfoort.
Noodopvang
In de afgelopen periode verzorgde de school noodopvang voor kinderen van ouders met vitale
beroepen of voor kinderen in kwetsbare situaties. De afgelopen weken hebben we rond de 30
leerlingen kunnen opvangen, waarvan ook 6 leerlingen van andere Robijnscholen. Soms
moesten we wat improviseren maar over het algemeen is dit allemaal prima verlopen.
Uitgeleende chromebooks
Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van een chromebook van school. De uitgeleende
chromebooks mogen voorlopig nog even thuis worden ingezet. Aan de leerlingen van cluster 78 willen we vragen het chromebook van school a.s. maandag of dinsdag mee terug te nemen
zodat hier op school ook op gewerkt kan worden.
Indeling en opvang
Alle kinderen komen de helft van de week weer fysiek naar school. De indeling is reeds met u
gedeeld. Afhankelijk van de grootte, het aantal kinderen en de instructiemogelijkheden zullen
de lokalen zo praktisch mogelijk ingericht worden. Iedere dag worden de werkplekken
schoongemaakt.
Voor kinderen van ouders met vitale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties zijn in
overleg met de ouders specifieke afspraken gemaakt.

In- en uitgangen rondom de school
In aanvulling op de informatie in de brief van vrijdag 1 mei over het verspreiden van de
kinderen bij het binnenkomen en uitgaan van de school vindt u in de bijlage de plattegrond.
Programma
Vanzelfsprekend wordt op de eerste dag met de kinderen stilgestaan bij de afgelopen periode,
maar we gaan ook proberen om zo snel mogelijk weer in het “gewone” schoolse ritme te
komen.
Er wordt op de hele school gebruik gemaakt van het lesprogramma Kwink dat speciaal voor
deze periode lessen heeft ontwikkeld met allerlei werkvormen en suggesties die van belang zijn
om het groepsproces weer op gang te brengen.
Ieder ochtend app checken
We hopen uiteraard dat al onze leerkrachten gezond blijven, maar mocht er toch sprake zijn
van ziekte en we intern geen oplossing kunnen vinden, dan kunnen we de leerlingen in de
huidige situatie helaas niet over de andere groepen verdelen. In een dergelijke situatie zullen
we u moeten verzoeken om uw kind zoveel mogelijk zelf op te vangen. Het is daarom wenselijk
om voor de zekerheid iedere ochtend om 7.45 uur even de app te checken, want dat is in
voorkomende gevallen de snelste manier om u te bereiken. Geen bericht is dan goed bericht.
RIVM richtlijnen
Alle richtlijnen van de RIVM blijven van kracht (niezen in de mouw, papieren zakdoekjes,
afstand houden, niet naar school komen als er klachten zijn of als er familieleden coronagerelateerde klachten hebben). Bij twijfel graag eerst overleg met de schoolleiding.
Robin Robijn-journaal
Afgelopen weken heeft u verschillende berichten mogen ontvangen over het Robin Robijnjournaal. Vandaag verschijnt het voorlopig laatste journaal. Een leuke aanrader om deze samen
met uw kind te bekijken. Het journaal is te vinden via bijgaande link:
https://youtu.be/mB504JoGj0k of door te kijken op de website van de Torenuil onder het kopje
‘nieuws’.
Een speciaal bedankje ook voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het journaal door
het insturen van een bericht, foto of filmpje.
Na een lange periode van thuis zitten gaan we nu een nieuwe fase in. Dat zal even wennen zijn
en voor sommigen ook best een beetje spannend. Samen gaan we er alles aan doen om deze
fase goed en gezond door te komen.
Vriendelijke groet,
Ine Vermeer
Directeur

