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Nr. 4 Zondag 20 september 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

U heeft het vast al van uw kind(eren) gehoord: afgelopen week kregen alle kinderen een 

lekker ijsje op het plein. Wat een verrassing was dat! En er schijnt zelfs een tweede ronde te 

zijn geweest       Ouderraad bedankt! 

 

 
 

Corona update 

De afgelopen week is er wat meer contact geweest tussen ouders en leerkrachten/directie. 

O.a. over de berichtgeving dat enkele ouders van school positief getest waren op corona. Als 

school willen we graag openheid van zaken geven en iedereen goed informeren. Aan de 

andere kant hebben we ons te houden aan de privacy wetgeving. Daarom is het fijn dat 

ouders de moeite nemen om te mailen of te bellen als ze vragen hebben of toch wat ongerust 

zijn geworden n.a.v. een nieuwsbrief. Zo kunnen we met elkaar meedenken.  

 

Persconferentie 18 september 2020 

Afgelopen vrijdag hebben premier Rutte en minister de Jonge weer een persconferentie 

gegeven m.b.t nieuwe coronamaatregelen. Daarin hebben zij o.a. aangegeven dat kinderen 

t/m 12 jaar bij milde klachten zoals een snotneus, kriebelhoest of een beginnende keelpijn 

zich niet meer hoeven te laten testen. Dit betekent dat ALLE kinderen van de basisschool naar 

school kunnen als ze verkouden (snot in/uit de neus, niezen, keelpijn) zijn. Alleen als ze in 

contact zijn geweest met personen die corona hebben moeten ze thuis blijven. Ook wanneer 

de kinderen benauwd en/of koorts hebben en/of smaak- en reukverlies hebben, moeten ze 

thuis blijven. Als huisgenoten koorts en/of benauwd zijn, moeten de kinderen ook thuis 

blijven.  

 

De bovenstaande richtlijnen golden al voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en zijn terug te vinden 

in de beslisboom 0 t/m 6 jaar. Totdat deze is aangepast voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, 

kunt u deze beslisboom gebruiken om te bepalen of uw kind naar school mag of thuis moet 

blijven als het klachten heeft (zie bijlage bij deze nieuwsbrief). Hoewel de beslisboom begint 

met de klacht neusverkouden en/of loopneus, is de beslisboom voor alle Covid klachten te 

gebruiken/te doorlopen. 
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Mijn kind zit thuis, wat kan het doen? 

Alle basisschoolkinderen met verkoudheidsklachten mogen vanaf maandag weer gewoon naar 

school. Het kan echter voorkomen dat uw kind zich niet ziek voelt, maar thuis moet blijven 

omdat het contact heeft gehad met iemand die corona heeft of omdat iemand binnen het 

huishouden koorts of benauwdheid heeft. In dat geval kunt u hieronder per groep lezen wat 

uw kind thuis kan doen. 

 

Groep Schoolwerk Opmerkingen Werkdagen collega’s 

Groep 

1/2 

 

Voorlezen. 

Gezelschapsspelletjes 

waarbij ze moeten 

tellen/telspelletjes. 

De kinderen kunnen 

inloggen in MOO en 

daar klikken op Wereld 

in Getallen en 

Schatkist. 

De leerkracht stuurt 

volgende week een 

mailtje rond met de 

inloggegevens voor 

MOO. De MOO 

omgeving wordt 

momenteel ingericht. 

Ma, di, wo: Carmen 

Do, vr: Marieke 

Groep 3 Ouders kunnen bij de 

leerkracht een pakketje 

ophalen. Dit bestaat uit 

een blad waarop staat 

wat de kinderen 

kunnen doen + een 

leesboek en 

werkboeken van Lijn 3. 

Veel lezen is belangrijk Ma, di: Martine 

Wo, do, vr: Inge 

Groep 4 Ouders kunnen bij de 

leerkracht een pakketje 

ophalen. Dit bestaat uit 

een blad waarop staat 

wat de kinderen 

kunnen doen + 

werkboeken voor 

spelling, taal, rekenen 

en schrijven. 

 Ma, di, wo: Thea 

Do, vr: Anneloes 

Groep  

5 t/m 8 

De kinderen loggen 

thuis in op MOO (dit 

doen ze dagelijks en 

kunnen ze zelf). Daar 

vinden ze de taakbrief 

die ze kunnen volgen 

en de digitale 

programma’s die ze 

daarvoor nodig hebben. 

De taakbrief van groep 

6 wordt momenteel 

ingericht. Totdat deze 

klaar is, kunnen de 

ouders juf Joyce mailen 

en om de taakbrief 

vragen. 

Groep 5: 

Ma, di, wo: Thea 

Do, vr: Anneloes 

 

Groep 6: 

Alle dagen juf Joyce 

 

Groep 7/8: 

Ma, vr: Wia en Ramon 

Di: Wia 

Wo, do: Ramon 

 

Heeft uw kind vragen over de lesstof die het thuis maakt? Dan kan het kind / de ouders  

mailen met de leerkracht die op die dag werkt. De leerkracht probeert deze vragen na 

schooltijd te beantwoorden. 

 

De leerkracht is ziek, wat nu? 

Vanaf afgelopen vrijdag kan onderwijspersoneel voorrang krijgen bij het testen op Covid-19. 

Dit met als doel om zoveel mogelijk uitval van onderwijstijd te voorkomen. In het geval een 

leerkracht afwezig is, doen we ons uiterste best om een invaller te vinden. Tot op heden is 

dat steeds gelukt, na de herfstvakantie zal dit waarschijnlijk lastiger worden. Mocht er geen 

invaller beschikbaar zijn, zal de groep de eerste dag op school worden opgevangen. Vanaf de 

tweede dag blijft de klas thuis. 
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Studiedag vrijdag 25 september 

Volgende week vrijdag heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. Het 

programma van die dag bestaat uit het aanscherpen van onze visie op onderwijs en wat dit 

betekent voor ons handelen en voor de methodes die we in school gebruiken. Zo oriënteren 

we ons dit schooljaar op een nieuwe methode voor de zaakvakken (geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur) en het vak Engels. 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is weer in aantocht! Het thema van de kinderboekenweek is En toen? 

waarbij de kinderen de geschiedenis induiken. We openen de kinderboekenweek op maandag 

28 september op het kleuterplein waar alle leerkrachten verkleed (als een historisch thema) 

zullen rondlopen en er samen met de kinderen een activiteit zal volgen. I.v.m. de 

coronamaatregelen kunnen ouders hierbij helaas niet aanwezig zijn. Op vrijdag 9 oktober 

sluiten we de kinderboekenweek weer af.   

 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Herfstvakantie          17 oktober t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie           19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021i 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2020 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Daarnaast zijn er 6 studiedagen ingepland op: vrijdag 25 september, donderdag 8 oktober,  

dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 

 


