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Update corona 

Deze week is er een nieuw protocol voor het basisonderwijs bekend gemaakt. Hierin zijn een aantal 

zaken voor het basisonderwijs gewijzigd en aangescherpt. Dit zijn: 

 

Aanwezigheid van ouders in de school 

Ouders mogen niet meer in de school komen. Oudergesprekken zullen online worden gehouden.  

 

Vieringen en activiteiten 

Deze mogen doorgaan zonder de aanwezigheid van ouders en externe partijen.  

Dit betekent dat we de activiteiten als Sinterklaasviering, afscheid van Tiny Floors en de 

 kerstviering wel door kunnen laten gaan, maar op een aangepaste wijze.  

 

Richtlijnen rondom gezondheid en thuisblijfregels 

Het uitgangspunt is: blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het 

ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen.  

Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.  

De meest actuele beslisboom wel of niet naar school, wordt hierbij gehanteerd. 

 

Quarantaine regels en bron en contact onderzoek (BCO) van de GGD 

Quarantaine  

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona;  

• Als je positief getest bent op corona;  

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij 

de GGD;  

• Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting 

is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of 

niet-immuun zijn.  



 

   
 

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest bent 

met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis 

hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij 

immuun of niet-immuun zijn.  

• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;  

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.  

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/thuisquarantaine  

 

Bij een besmetting:  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 

leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is 

van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.  

• Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Bij 

uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in 

quarantaine te gaan.  

• Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode 

(vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die 

positief getest is. 

 

Fysiek onderwijs is het uitgangspunt. Professionals die van belang zijn voor het primaire proces 

(inclusief stagiaires, vakdocenten) blijven op school welkom. 

Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar 

huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen 

alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de 

school onderwijs op afstand aan. 

 

Al deze maatregelen en richtlijnen zijn op 24 november van kracht gegaan. We zijn benieuwd wat de 

persconferentie vanavond voor nieuws brengt en welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs en de 

school. We houden u op de hoogte. 

 

Nieuwe collega's  

 

Afgelopen week zijn er nieuwe collega's gestart op onze school. Hier stellen ze zich voor: 

 

Ellen Jansma 

Dag allemaal, vorige week ben ik met veel plezier gestart in groep 1,2 en 3 op de maandag en de 

dinsdag. Vanwege yoga activiteiten naast het onderwijs ben ik al een aantal jaren bewust als invaller 

werkzaam, maar is het nu ook heel erg fijn om weer les te geven aan een vaste groep. Ik vind het erg 

fijn op De Voshaar vanwege haar persoonlijke karakter. Door de kleinschaligheid is er oog voor ieder 

kind en dat is duidelijk voelbaar binnen de school. Fijn dat ik hier werkzaam mag zijn!   

 

Melanie Redeker 

Hallo Allemaal, Mijn naam is Melanie Redeker. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd als 

Onderwijsassistent. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik als onderwijsassistent in de TSK 

klas. De rest van de week ben ik werkzaam op andere scholen binnen Oponoa.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine


 

   
 

Het lijkt mij een hele mooie uitdaging om samen met een mooi team deze taalschakel klas op te 

zetten en te zorgen dat de kinderen een goede start krijgen in het onderwijs. 

 

Petra Ekkelboom 

Hallo allemaal. Ook ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Petra Ekkelboom, ik 

woon in Eibergen met mijn man en 2 volwassen dochters. Op maandag en dinsdag werk ik als 

onderwijsassistent in de taalschakelklas. De rest van de week werk ik op de Menno ter Braakschool 

in Eibergen. 

Naast mijn werk ben ik bezig met de Pabo en in de spaarzame vrije tijd die nog over blijft wandel ik 

graag met onze honden, werk in de tuin of ben creatief bezig. 

Ik heb erg veel zin in dit schooljaar en kijk er naar uit jullie te ontmoeten. 

 

Taalschakelklas van start! 

Deze week zijn we begonnen in de taalschakelklas.  

Maandag om 8.15 uur kwam de bus met 7 kinderen naar de Voshaar. Dat was voor iedereen 

spannend. Voor de nieuwe kinderen, voor onze eigen kinderen, maar ook voor de juffen. Gelukkig 

ging het allemaal goed.  

Nu zijn we een week verder en is iedereen gewend. De kinderen voetballen samen op 't pleintje. En 

ook op ons mooie natuurlijke plein hebben de nieuwkomers hun weg gevonden.  

In de klas wordt hard gewerkt. We zijn vooral bezig met het leren van de Nederlandse taal. 

Daarnaast leren we net als de Nederlandse kinderen lezen, taal en rekenen. Ook leren we goed met 

elkaar omgaan en leren we hoe alles in Nederland gaat. We zijn begonnen met het thema feest, 

omdat Sinterklaas binnenkort komt en we daarna kerstfeest vieren. Kortom: we zijn met allerlei 

leuke en uitdagende dingen bezig in onze taalschakelklas. 

 

Nieuws OR en MR 

De ouderraad heeft een bestuurswissel gehad. Marloes Pardijs en Sofia Boekholt hebben het stokje 

doorgegeven aan Carla van Welzenis (zij is de nieuwe voorzitter) en Miranda Markink (zij is de 

nieuwe penningmeester).  

Marloes en Sofia... ontzettend bedankt voor de vele uren die jullie gestoken hebben in jullie taken 

en voor alles wat jullie voor de kinderen, de school en de ouders hebben betekend!  

 

De medezeggenschapsraad heeft op dinsdag 23 november online vergaderd. Hierbij zijn de volgende 

punten besproken: 

- Profilering van de school 

- De cursus medezeggenschap, die gevolgd is door de oudergeleding van de MR 

- De begroting van school voor het (kalender)jaar 2022 

- GMR bijeenkomst en het bestuurlijk fusietraject 

- De vrijwillige ouderbijdrage  

 

Sinterklaasfeest   

Op vrijdag 3 december vieren we met de kinderen van school het Sint-feest. 

De dag wordt gestart met een spelletjescircuit voor de jongste kinderen, 

terwijl groep 6,7,8 in de klas begint met de surprises. 

Vervolgens komt Sinterklaas met zijn Pieten op school aan... Wat staat er 

dit jaar in het grote boek over de kinderen van de Voshaar? 

We maken er samen een gezellige dag van, al zijn helaas ouders niet 

welkom om dit mee te vieren. 



 

   
 

 

Afscheid juf Tiny 

Op 7 december is het afscheid gepland van juf Tiny. 

Hierover hebben we afgelopen week al een mailing verstuurd. We hebben een mooie middag 

gepland, maar uiteraard zijn we afhankelijk van de richtlijnen die de regering zal aankondigen. 

We zullen uiterlijk dinsdag a.s. het volgende bericht uitdoen over de organisatie van deze middag. 

 

 

Kerstviering 

Natuurlijk gaan we ook dit jaar samen kerst vieren op school. Het is op dit moment nog niet duidelijk 

wat de nieuwe coronamaatregelen zijn. We zullen ons programma daarop moeten afstemmen. 

Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, zullen we dit laten weten. 

 

 

Op 24 december hebben we de laatste schooldag van 2021.  

Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit!  

 

 


