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KCO nieuws

Nieuwe Collega

Hierbij wil ik mij graag aan u voorstellen, als de

nieuwe teamleider van KC Oosterbeek.

Mijn naam is Loes Tolmeijer en ben al geruime

tijd werkzaam bij kinderopvang SKAR. De

laatste 6 jaar ben ik teamleider geweest van 3

BSO locaties en 1 peuterwerkgroep in de wijk

Schuytgraaf. Dat ik nu samen met 1 school kan

gaan samen werken en dat er bij het

kinderdagverblijf ook weer een babygroep zit

spreekt mij erg aan.

Ik woon in Arnhem-noord samen met mijn

partner en heb 2 volwassen dochters. In mijn

vrije tijd ben ik graag aan het wandelen met

mijn hond en een terrasje pakken vind ik dan

ook supergezellig! Gelukkig komt die tijd er

weer aan.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdagochtend, op deze dagen

kunt u mij bereiken op telefoon 06-46014984

of per mail l.tolmeijer@skar.nl.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen

hebben, dan hoor ik die graag.

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met

iedereen.

Loes Tolmeijer
Teamleider KC Oosterbeek

Schoolnieuws

Corona update

Op dinsdag 25 januari heb ik u na de

persconferentie geïnformeerd over de huidige

protocollen en maatregelen die de overheid

heeft vastgesteld. Bijgaand vindt u het

protocol basisonderwijs. Deze is aangepast

naar de nieuwe quarantaine regels. Hieronder

nog even in het kort:

Quarantaine:

Kinderen hoeven niet meer in quarantaine. Als

kinderen klachten hebben blijven ze thuis en

doen ze een zelftest of laten zich testen bij de

GGD. Als u ervoor kiest om niet te testen blijft

uw kind thuis totdat het 24 uur klachtenvrij is.

Er is geen preventief testadvies voor kinderen

die in contact zijn geweest met een besmet

persoon. Het preventief testadvies voor alle

kinderen na contact met een besmet persoon

stond wel in het OMT advies, maar is niet

overgenomen door het kabinet. De regel is, als

kinderen klachten krijgen, dan blijven zij thuis

en laten zij zich testen.

Het advies om 2x per week preventief een

zelftest te doen voor leerlingen in groep 6,7 en

8 blijft staan. Deze zelftesten zijn op school

voldoende op voorraad en kunnen de

kinderen afhalen bij Jeroen Verhoeven.

Wanneer er nieuwe besmettingen zijn in de

groep informeer ik u via ons ouderportaal.

Schilder in de school

De komende periode wordt

de school aan de

binnenkant opgeknapt.

Omdat de werkzaamheden

ook tijdens schooluren

gebeurt is er veel beweging

in de school. Wij proberen

de overlast zoveel mogelijk

te beperken, zodat

iedereen goed kan werken.

De wanden knappen er

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/20220126-Protocol-bao-so-sbo.pdf
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enorm van op. In de vakantie wordt het

trappenhuis opgeknapt. Wij zouden het weer

fijn vinden wanneer u weer gewoon de school

in kan wandelen om het resultaat te zien.

Carnaval

25 februari vieren wij

carnaval in de eigen

groep. Het team is

met het A-Team in

overleg over een

(aan)gepaste invulling.

Wat we alvast kunnen verklappen dat de

kinderen verkleed naar school mogen komen.

Deze dag gaat de school om 12.30 uur uit. De

opvang sluit hierop aan.

Studiedag 07 maart

Op maandag 07 maart is onze studiedag. Deze

dag zijn alle leerlingen vrij. Op deze studiedag

bespreken we schoolbreed wat de

leeropbrengst van de afgelopen periode is. Dit

doen we eerst op schoolniveau, daarna op

groepsniveau en vervolgens op kindniveau.

Belangrijke data:

- 10-02 Rapport mee

- 14-02 Week van de oudergesprekken

- 25-02 Carnaval verkleed naar school

- 25-02 Voorjaarsvakantie 12.30 uur alle

leerlingen vrij.

- 07-03 Studiedag alle leerlingen vrij

- 08-03 Eerste schooldag na

voorjaarsvakantie.

- 14-03 Week van de “lentekriebels”

Opvang nieuws

Nieuw aanspreekpunt klantadvies

Graag stellen wij u op de hoogte dat er een

nieuw aanspreekpunt is bij klantadvies.

Dit omdat Linda Tuijten niet meer in dienst is.

Vanaf heden zal Petra Jagershoek bereikbaar

zijn voor al uw vragen over plaatsing en

planning bij Kinderopvang SKAR. U kunt haar

bereiken via telefoon 026-3522971 of per mail

p.jagershoek@skar.nl.


