
 
 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief September 2020 

Het nieuwe schooljaar is gestart, de eerste twee 
weken zitten er alweer op.  
We hopen dat iedereen een goede start heeft 
kunnen maken en dat de kinderen met 
enthousiaste verhalen thuis zijn gekomen.  
 
Kamp groep 7 en 8:  
Op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 
september gaan de leerlingen van groep 7 en 8 met 
de fiets op schoolkamp gaan naar groepsverblijf 
“De Kwartjesberg” in Drouwen.  
 
Verblijfadres:  
Gasselterstraat 9  
9533 PC Drouwen  
Tel.: 0599 564 200 
 

Alle benodigde informatie over het kamp is 

inmiddels verstrekt via een mooi uitgewerkte 

kampbrochure. Deze brochure is in de 1e 

schoolweek aan de leerlingen uitgedeeld.  

Gezien de leerlingen van groep 7 en 8 drie lange 
dagen op kamp gaan , hebben we gemeend, dat de 
leerlingen op donderdag 10 september ter 
compensatie de hele dag vrij zijn. 
 
Tip: zorg dat de fiets waarmee uw zoon/dochter op 
kamp gaat, in orde is. 

 

 Luizencontrole: 

Vanwege het covid-19 virus wordt de 
luizencontrole niet gedaan.  
Wij rekenen hiervoor op uw begrip. Mocht u luizen 
constateren bij uw kind, dan willen wij u verzoeken 
om de leerkracht in te lichten. De leerkracht kan 
dan via PARRO de mededeling naar de 
ouders/verzorgers doen met het advies hun eigen 
kind te checken op luizen.  
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de 
informatie en zullen er geen namen worden 
genoemd in het bericht. 
 
 

Informatieve ouderavond: 

Op dinsdag 1 september aanstaande zou de 
informatieve ouderavond plaats vinden.  
Door de coronamaatregelen kunnen we de avond 
helaas niet door laten gaan en komt te vervallen. 
We mogen vooralsnog geen groepen ouders en 
verzorgers ontvangen in de school. Uiteraard krijgt 
u via de mail informatie over de groep van de 
leerkracht(en) van uw kind(eren).  
In de week van 7 september ontvangt u een mail 
van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) met 
informatie over het reilen en zeilen in de groepen. 
 
We kunnen ons voorstellen dat het vooral voor 

(nieuwe) ouders wellicht ook prettig is om het een 

en ander aan vragen te mogen stellen aan de 

leerkracht of dingen te bekijken van de groep  

  

 

waarin uw kind zit. 
Dan stellen wij u in de gelegenheid om een 

afspraak te maken met de betreffende 

groepsleerkracht (volgens de maatregelen van 

het RIVM) om op een moment na schooltijd 

langs te komen of telefonisch contact te hebben. 

  

 

 
 
Activiteitenkalender/informatiegids  
2020-2021: 
De activiteitenkalender/ informatiegids voor 
schooljaar ’20-’21 ligt bij de drukker.  
In de tweede of derde week van september 
ontvangt ieder gezin de nieuwe informatiegids 
met daarin de activiteitenkalender. 
 
 
  

  

 
 
 
 
  

 



 
 

  
  Coronamaatregelen (reminder): 

Corona is helaas nog steeds onder de mensen en 
op school treffen we de nodige maatregelen 
hiervoor. Veel van de afspraken die we in een 
van de laatste nieuwsbrieven hebben verzonden 
blijven bestaan.  
Toch willen we u nog even attenderen op de 
volgende maatregelen; 
  
  

Thuisblijf regels leerlingen  

Voor leerlingen van groep 1 of 2 geldt dat zij bij 
een neusverkoudheid gewoon naar school 
mogen, behalve:  
-als het kind ook koorts heeft  
-kinderen contact hebben gehad met iemand 
met een bevestigde corona infectie en daarover 
zijn geïnformeerd door de GGD.  
-er een volwassene in het gezin van het kind 
klachten heeft die kunnen wijzen op het 
coronavirus.  
Dan moet uw kind thuisblijven en is het 
belangrijk om uw kind te laten testen.   
  

 

 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij 
thuisblijven:  
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten 
die passen bij Corona (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen (geen hooikoorts), keelpijn, 
lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak)   
 
Tot de testuitslag bekend is, komen leerlingen 
niet naar school. Als de test positief is, moet de 
leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling kan 
weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 
24 uur vrij is van klachten.  
  
Het komt af en toe voor dat kinderen met 
(lichte) ziekteverschijnselen toch naar school 
worden gestuurd en de leerkracht in de loop van 
de dag ouders moet bellen om de leerling alsnog 
op te halen omdat het niet gaat.  
We vragen u om bij twijfel uw kind sowieso thuis 
te laten.  
  

Thuisblijf regels leerkrachten  

Conform richtlijn RIVM/GGD kunnen leraren 
werken indien er geen sprake is van symptomen 
van het Coronavirus.  
Echter, met milde symptomen zoals een 

verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat 

ze 24 uur klachtenvrij zijn.  

 

 

  

 
  

Bij geen leerkracht voor de groep door ziekte en 
geen vervanging zullen wij de eerste dag de 
opvang nog verzorgen, mocht het langer duren 
dan zal een groep naar huis gestuurd worden 
(volgens reeds gestelde protocol als voorheen 
bij geen inval bij ziekte).   
 
 
Gevolgen van het testbeleid 
Het kan voorkomen dat een leraar zich moet 
laten testen of in quarantaine moet. In die 
situatie blijven de leerlingen van de groep thuis 
en zal er geprobeerd worden om (een vorm 
van) afstandsonderwijs te verzorgen tot de 
leraar terug kan keren op school.  
U wordt daar natuurlijk tijdig over 
geïnformeerd. Uiteraard zullen we ons best 
doen om vervanging te regelen als de leraar 
door ziekte geen afstandsonderwijs kan 
verzorgen.  (Mits er vervanging beschikbaar 
is...) 
Als een teamlid of iemand die werkzaamheden 
voor de school verricht positief wordt getest, zal 
met betrokken instanties gekeken worden naar 
de  
consequenties voor de school. De schoolleiding 
zal dan in overleg met het bestuur een besluit 
nemen. 
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Ventilatie: 

De afgelopen weken is in de media veel gesproken over de 
luchtkwaliteit en ventilatie in scholen.  
Dit vooral in de context van zgn. aerosolen en hun 
mogelijke rol bij verspreiding van het virus.  
Er zal in de lokalen extra geventileerd worden door ramen 
en deuren zoveel mogelijk open te zetten. 

 

Kinderboekenweek: 
Het duurt nog even, maar in oktober 2020 vindt de 66e 
Kinderboekenweek weer plaats. 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van de 
geschiedenis. Het thema is “ En toen?”  

 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de 
tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de 
wereld van vroeger tastbaar wordt.  
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te 
ontdekken. 
Verken de wereld van toen door het lezen van boeken!’  
Gelukkig zijn er prachtige kinderboeken geschreven 
waardoor kinderen ook terug kunnen dwalen in de tijd. 
Denk bijvoorbeeld aan “De zee kwam door de 
brievenbus”. Een spannend, vlot boek waardoor kinderen 
de watersnoodramp ‘zelf’ kunnen beleven.  
 

  

Tijdens de Kinderboekenweek laten we de leerlingen via 
allerlei activiteiten in het teken van het thema “ en toen”  
kennis maken met hoe leuk lezen kan zijn. 

https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/de-zee-kwam-door-de-brievenbus/
https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leesles/de-zee-kwam-door-de-brievenbus/


 
 

  

maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

31 augustus 
 
Gouden weken  
 
OR-overleg 

1 september 
 

Informatie avond 
18.30u—20.30u 
(gaat niet door) 

 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 

2 3 
MT-overleg 8.30-12.00u 
(juf Marjan afwezig) 

4 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 

  
 

5 6 

7 
Kamp groep 7 en 8 
 “De Kwartjesberg” 
 
Gouden weken  
 
Middag: juf Marjan 
afwezig (obs W.L.) 

8 
Kamp groep 7 en 8  
“De Kwartjesberg” 

9 
Kamp groep 7 en 8  
“ De Kwartjesberg” 

 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
  

 

10 
De leerlingen van groep 

7/8 zijn vrij! 
 (compensatie dag i.v.m. 

het schoolkamp) 

11 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 
 
Oud papier 

  
 

12 13 

14 
 
 
 

15 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
  
 

16 17 
Ochtend: Juf Marjan 
afwezig (obs W.L.) 
 
Teamoverleg 
 

18 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 

19 20 

21 
MR-overleg  
 
Teamoverleg 
 
 

22 
IB-overleg 
 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 

23 24 
 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 

25 
Ochtend: Juf Marjan 
afwezig (obs W.L.) 
 

26 27 

28 
Studiedag 
personeel 

Alle leerlingen zijn 
vrij! 

 
 

29 
GMR-overleg 
 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 
 

30 
Start 

Kinderboekenweek 
“ En toen..?” 

 
ICC-bijeenkomst 

1 oktober 
 
Juf Marjan afwezig 
(obs W.L.) 
 

2 oktober 
Ochtend: Juf Marjan 
afwezig (obs W.L.) 
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