Nieuwsbrief 1 Corona & Start Schooljaar 2020 2021
Beste ouders, verzorgers
We gaan het nieuwe schooljaar van start....
Corona heeft het afgelopen half jaar ons (school)leven bepaald en zal dat ook de komende tijd nog
doen. Gelukkig mag er weer veel, op gepaste afstand en met niet te grote groepen mensen.
Voor onze basisschool verandert er ook weer het een en ander. Voor de nieuwe afspraken zijn we
uitgegaan van het protocol basisonderwijs opgesteld door de PO raad met de nieuwste
ontwikkelingen (gepubliceerd 12 augustus) erbij meegenomen.
De belangrijkste richtlijnen zijn en blijven:
· Alle leerlingen gaan volledig naar school
· Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 m. afstand bewaard te worden
· Tussen volwassenen moet onderling 1,5 m. afstand bewaard worden
· De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
· Na school gaat iedereen direct naar huis of BSO
Het team heeft besloten tot de volgende verruimingen en aanpassingen:
Schooltijden en pauze tijden
De komende periode gaan we tot de herfstvakantie de pilot van het continurooster draaien.
Alle leerlingen starten elke dag om 8.30 uur en zijn om 14.00 uit.
Pauzes en buitenspelmomenten worden weer gezamenlijk gepland op beide speelplekken.
Halen en brengen van de leerlingen
Tussen volwassenen moet 1,5 m. afstand bewaard worden. Dit kunnen wij niet organiseren bij het
binnen brengen van de kinderen in school.
Daarom hebben we besloten dat het brengen van de kinderen voor de groepen 1 / 2 / 3 blijft zoals
dit voor de vakantie geregeld was: zij worden door 1 ouder/verzorger gebracht naar het hek. De
groepsleerkracht staat de eerste dag bij het hek en vangt de kinderen op en begeleidt hen naar het
klaslokaal. Na de eerste dag mag deze groep vanaf het hek zelf naar de klas lopen, in de klas wacht
de groepsleerkracht hen op.
De groepen 4 tot en met 8 spelen voor schooltijd op het plein en gaan naar binnen als de bel gaat.
De pleinwacht is vanaf 8.15 uur aanwezig.
Bij het ophalen verzoeken we ouders de 1,5 m. afstand tot elkaar te bewaren bij het wachten.
Daarbij blijft van belang dat 1 ouder/begeleider het kind komt halen.
Aanwezigheid van ouders in de school
Gesprekken tussen leerkrachten en ouders in de school zijn wel mogelijk met inachtneming van de
richtlijnen. Vooraf zal geïnformeerd worden naar de gezondheid. De gesprekken vinden uitsluitend
op afspraak plaats. We verzoeken u dus om niet spontaan de school binnen te lopen.
We willen voorkomen dat er groepen volwassenen binnen de school aanwezig zijn. Daarom hebben
we besloten om de informatieavond (die normaliter in september plaatsvindt) niet te houden. De
informatie die van belang is bij de start van het schooljaar voor de groep, zal per mail worden
gedeeld met ouders. Heeft u hierover vragen, dan kunt u hierover contact zoeken en zo nodig een
afspraak maken met de groepsleerkracht.

Het personeel blijft per mail en telefonisch op school bereikbaar voor elke vraag, mededeling of het
maken van een afspraak.
Ouderhulp bij activiteiten (uitgevoerd volgens richtlijnen) is tevens mogelijk.
Thuisblijfregels gezondheid
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte—Besmettelijkheid
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover
zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is
het belangrijk om het kind te testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten
heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school
en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste
contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.
rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school
contact op met de GGD.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Thuisquarantaine
Bent u op vakantie geweest naar een land met (nu) een negatief reisadvies, dan moet u als ouder in
thuisquarantaine. Kinderen mogen wel naar school, ouders blijven thuis in quarantaine. Als u (als
ouder) geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus dan stopt de quarantaineperiode na
10 dagen.
Ventilatie
Er zal gedurende de dag en op pauzemomenten extra geventileerd worden door het openzetten van
ramen en deuren van de klaslokalen. Wanneer het buiten kouder wordt, zal dit in de klas merkbaar
zijn. Wellicht is het verstandig hiermee rekening te houden met de kledingkeuze.
Organisatorische en algemene punten:
• Leerlingen die jarig zijn mogen trakteren in de klas. De traktatie moet bestaan uit een
voorverpakte versnapering voor de klasgenoten. De jarige mag de klassen rond om de
verjaardagskaart te laten ondertekenen door de andere leerkrachten.
• Er is een grote koelkast aangeschaft door de OR. Deze kan worden gebruikt voor het vers en
koel houden van de lunch.
• Alle groepen gaan door de hoofdingang naar binnen.
• Gymnastiek wordt weer gegeven in ’t Stieltjen op maandag en donderdag. Tussen de lessen
zal tijd worden ingeruimd voor het ventileren van de gymruimte.
• Luizencontrole: dit pakken we binnen de school in dit stadium nog niet op. We vragen u als
ouder zelf te controleren of uw kind hoofdluis heeft. Indien dit het geval is, wilt u dan een
berichtje doen naar school/de groepsleerkracht. Deze zal dan de overige ouders attent
maken op de melding binnen de groep.
• Zwemlessen worden weer opgestart. De groepen 3 tot en met 5 zullen 1x per 14 dagen op
donderdag zwemles krijgen in ‘t Timpke. Meer informatie hierover is inmiddels door de
groepsleerkracht gegeven.
• Bibliotheek: de uitleen van bibliotheekboeken van de Dorpsboke kan weer starten. Vrijdag 4
september is het eerste uitleenmoment gepland.
Tot zover de huidige verruimingen en ontwikkelingen.
Zodra er meer wijzigingen zijn, zullen we dit met u delen.

We gaan weer van start!
Maandag 31 augustus hopen we alle kinderen weer te verwelkomen na een lange en (soms heel)
warme zomervakantie.
De klassen zijn ingericht, de onderwijskundige planning is klaar… we hebben zin om weer aan de slag
te gaan.
We beginnen weer voorzichtig met het plannen van de activiteiten die mogelijk zijn binnen de
richtlijnen. Per periode en activiteit bekijken we hoe en of we de activiteiten door kunnen laten
gaan.
De onderwijskundige plannen van het komende schooljaar richten zich o.a. op de volgende thema’s
• Krimp als kans:
uitgaand vanuit de kracht van de school en wetende dat het leerlingenaantal zal dalen,
komen tot het antwoord: hoe zal in de toekomst het onderwijs op de Voshaar worden
ingericht en vormgegeven

•
•

Begrijpend lezen: taal-leesdeskundige Willeke Evers zal scholing verzorgen binnen de gehele
stichting.
Kwalitatief goed onderwijs verzorgen d.m.v. het effectieve directe instructiemodel, de
borging d.m.v. kwaliteitskaarten en het oriënteren op een eigentijdse en passende
rekenmethode

Personele ontwikkelingen
Stella Melkonian dit schooljaar starten in groep 7/8 voor het verlof van Rianne Beuting.
Zorg coördinator Ineke Voortman neemt de zorgtaak over van Karleen Klein Breteler.
Echter… Ineke heeft een verkeersongeluk gehad en op dit moment is onbekend hoe lang haar
herstel gaat duren. Zodra we hierover meer kunnen melden, zullen we u hierover bericht doen.
Dit schooljaar start Marjan Wolterink als vervangend locatie coördinator op de Voshaar.
Hierbij zal ik me kort even voorstellen in deze nieuwsbrief… ik hoop u allen de komende tijd te kunnen
ontmoeten op school of daarbuiten.
Mijn naam is Marjan Wolterink. Ik woon in Eibergen samen met mijn man en drie dochters (de
jongste net van de basisschool af).
Daar werk ik al meer dan 20 jaar op obs Menno ter Braak. Eerst als groepsleerkracht, daarna als
intern begeleider voor de bovenbouw (deze taak heb ik 13 jaar vervuld).
Bij het starten van het werken in onderwijsteams ben ik de locatie coördinator van deze school
geworden. Dit jaar zal ik dit combineren met het werken op de Voshaar, ik zal dus wisselend op beide
scholen aanwezig zijn.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met mijn grootste hobby paardrijden. Zelf rijd ik recreatief nog een
rondje mee en ben ik actief als voorzitter van de Rekkense rijvereniging.
Persoonlijk vind ik het belangrijk om me in te zetten voor een ander/de vereniging waar dit kan. Door
samen te werken kun je veel betekenen voor elkaar en de omgeving. Iets wat ik ook denk te gaan
zien hier in Haarlo… een dorpsgemeenschap die betrokken is bij de school. Ik heb veel zin om hier te
werken zolang dit nodig mocht zijn.
Activiteitenkalender maand september
4
14
16
19
21
22

Schoolbibliotheek
Onderwijskundige dag: alle leerlingen zijn de hele dag vrij
Vergadering medezeggenschapsraad 19.30 uur*
Korfbaltoernooi gr 3-8
Groep 7 & 8 gastles Halt
Groep 7 & 8 brengt een bezoek aan het technieklokaal in
Borculo
30
Start Kinderboekenweek
*De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Echter willen we in deze tijd graag
weten of er meer ouders aanschuiven deze avond in verband met het inrichten van de ruimte. Heeft
u belangstelling, wilt u zich vooraf opgeven bij MR lid Rianne Soek? Bij voorkeur via de email:
rianne.soek@devoshaar.nl
Wij wensen iedereen een fijn en gezond schooljaar toe!
Groet, Marjan Wolterink & team obs de Voshaar

