
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand November 
 

Activiteitenkalender   
 

24-28 oktober Herfstvakantie 

2 november Borculo On Ice groep 7/8 

8 november Jaarvergadering ouderraad 

9 november Borculo On Ice groep 7/8 

14 november Onderwijskundige dag  

Alle kinderen zijn vrij 

16 november Borculo On Ice groep 7/8 

Doe middag Zone College  

21 november MR vergadering met college van bestuur  

st. Oponoa  

21-25 november 10 minuten gesprekken groep 1-8 

25 november   Nieuwsbrief uit  

30 november Doe middag Zone College  

 

 

Jaarvergadering ouderraad 

Op dinsdag 8 november om 20.00 uur wordt de jaarvergadering van de ouderraad 

gehouden. In de bijlage leest u de uitnodiging en inhoud van de avond. Na de vakantie zal 

deze brief ook op papier worden uitgedeeld aan de kinderen, zodat de antwoordstrook kan 

worden ingevuld en ingeleverd. Het belooft een interessante avond te worden... u komt toch 

ook? 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Op dinsdag 18 oktober is de medezeggenschapsraad bij elkaar geweest. Hierbij zijn het 

jaarverslag en het schoolplan (evaluatie van de schoolontwikkelplannen) goedgekeurd. Het 

covid sectorplan is tevens besproken en goedgekeurd. Daarnaast is er gesproken over de 

ouder enquête en welke schoolspecifieke vragen/onderwerpen we willen toevoegen aan de 

vragenlijst. In november zal een afvaardiging van onze MR naar het overleg tussen GMR en 

MR gaan, op 21 november schuift het college van bestuur (Henri Soepenberg) aan bij onze 

MR vergadering.  

10 minuten gesprekken  

De gesprekken vinden plaats in de weken van 21 tot en met 25 november.  



 

   
 

Deze worden weer gewoon in school gehouden. Mochten de coronarichtlijnen aangescherpt 

worden (scenario oranje van het covid sectorplan) en we hiervan moeten afwijken, dan zullen 

we hierover bericht doen.  

We willen alle ouders vragen om drie momenten (middagen) aan te geven, waarop we u 

mogelijk kunnen indelen.    

De gesprekken zullen plaats vinden tussen 14.30 uur – 17.00 uur  

Deze brief kan vanaf maandag worden ingeleverd. Bent u niet in de gelegenheid deze te 

printen, geven we maandag a.s. een brief mee aan de kinderen. 

Wat vindt u van ons onderwijs? 

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober, zullen alle ouders van stichting Oponoa 

worden bevraagd over thema's die leven bij u als ouder van een kind in het basisonderwijs 

en ook specifiek voor onze school. 

Deze vragenlijst ontvangt u per mail in de week na de herfstvakantie. In die mail vindt u de 

link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de 

‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per gezin 

ontvangt u één uitnodiging.  

De vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld 

worden. We hopen dat zoveel mogelijk ouders de lijst 

invullen, om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Sectorplan Corona 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, moet het onderwijs zich voorbereiden op een 

opleving van het coronavirus en de vormgeving en organisatie van het onderwijs. Er worden 

4 scenario's beschreven door het Rijk. Per scenario heeft de school het draaiboek opgesteld. 

Dit volledige draaiboek zullen we op de website plaatsen. In het kort geven we het plan per 

scenario aan: 

Donkergroen: 

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door. 

Lichtgroen: 

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door. Er is extra aandacht 

voor kwetsbare leerlingen en personeelsleden.  

Oranje: 

Scholen blijven volledig open, maar maken aanpassingen: 

- Dragen van mondneusmasker voor personeel en de leerlingen van de groepen 5-8 

en TSK bij verplaatsing in de school (gang). 

- Gebruik van beschermende middelen, zoals een scherm 



 

   
 

- Gebruik van verschillende ingangen 

- Het houden van gescheiden pauzes  

- Geen excursies en geen zwemlessen 

- Vieringen (bv Kerst) vindt plaats in de eigen groep met de eigen leerkrachten, zonder 

aanwezigheid van externen/ouders 

- Het houden van afstand tussen volwassenen onderling en indien mogelijk tussen 

volwassenen en leerlingen 

- Externen in de school: indien zij noodzakelijk zijn voor het primaire proces (onderwijs 

aan de kinderen) en in het belang van de individuele leerlingen, blijven zij welkom in 

de school 

- Geen ouders in de school, kinderen worden gebracht tot het hek, waarbij de jongsten 

door de leerkracht worden opgevangen bij het hek 

- Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats 

Rood: 

Scholen blijven open, maar niet volledig. Leerlingen die voldoen aan de 

doelgroepenomschrijving van de uitzonderingen, kunnen altijd naar school blijven komen. 

De combinatie van deze doelgroepomschrijvingen, maakt dat voor obs de Voshaar is 

besloten dat alle leerlingen naar school kunnen blijven gaan. De aanpassingen in dit 

scenario worden daarbij: 

- Geen enkele externen in de school 

- Groepen blijven in strikte cohorten gescheiden, zowel binnen als buiten. Deze 

cohorten zijn: 

Groep 7 / 8 

Groep 5 / 6 

Groep 3 / 4 

Groep 1 / 2  

TSK 

Bij elk scenario geldt: indien personeel (door ziekte) afwezig is, wordt gekeken naar 

een passende oplossing en indien nodig blijven groepen thuis.  

 


