
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Oktober  

Activiteitenkalender  
 

1 Bibliotheekbezoek groep 7,8 

5 Bibliotheekbezoek groep 1,2,3 10:00 uur Neede 

9 Einde Kinderboekenweek  

12 Verjaardagfeest juf Rianne groep 1,2,3 

14  Studiedag alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

16 Einde Kinderboekenweek op de Voshaar  

Kinderen mogen verkleed als figuur uit de 

geschiedenis op school komen 

19-23  Herfstvakantie 

  

 

 

Korte terugblik 

De maand september stond in het teken van de opstart van het onderwijs en de activiteiten.  

Zo heeft o.a. plaatsgevonden: 

- De  verkiezing van de nieuwe leerlingenraad  

- de eerste excursie naar het technieklokaal 

door groep 7/8  

- het korfbaltoernooi, waar groep 6 met een 

team aan mee heeft gedaan 

- de informatiebrieven zijn gedeeld (per mail of 

op papier) 

- de buitenlesdag 

Deze laatste heeft een mooi artikel in de Tubantia 

opgeleverd: 

https://www.tubantia.nl/achterhoek/levend-klokkijken-en-woordhinkelen-was-het-maar-elke-dag-

buitenlesdag~a3c99506/  

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Op 16 september vond de eerste vergadering plaats van de MR. Op deze avond werd oud-voorzitter 

Marc Menger bedankt voor zijn inzet in de GMR en MR de afgelopen jaren. Pieter Feenstra neemt 

het stokje van hem over. Er is o.a. gesproken over profilering van onze school en ons onderwijs. 

Daarnaast stond het continu rooster op de agenda. Binnenkort ontvangt u over het vervolg hiervan 

een aparte mailing.  

De komende vergaderingen zullen online plaatsvinden. De eerstvolgende datum is maandag 12 

oktober. Heeft u belangstelling om deze te volgen, dan kunt u zich melden bij één van de MR leden. 

 

Nieuws van de ouderraad 

De ouderraad heeft de eerste vergadering eveneens belegd. Op deze avond is besloten om de 

jaarvergadering niet fysiek door te laten gaan. Hoe en wanneer de jaarverslagen worden bekend 

gemaakt zal in een later stadium worden gedeeld. 

https://www.tubantia.nl/achterhoek/levend-klokkijken-en-woordhinkelen-was-het-maar-elke-dag-buitenlesdag~a3c99506/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/levend-klokkijken-en-woordhinkelen-was-het-maar-elke-dag-buitenlesdag~a3c99506/


 

   
 

Morgen, zaterdag 26 september, wordt de schommel op het plein geplaatst. Tevens zal er 

onderhoud aan het plein plaatsvinden. Dit zijn de afsluitende werkzaamheden die horen bij de 

realisatie van het groene plein. Iedereen die meewerkt aan dit project willen we hartelijk bedanken, 

de kinderen zullen er veel plezier aan beleven! 

 
Kinderboekenweek. 
Op woensdag 30 september openen we samen met de kinderen de Kinderboekenweek op school. 
Het thema van de week is: ’En toen’.  
In alle klassen zal hier aandacht aan besteed worden. 
Groep 1,2 en 3 gaan naar de bibliotheek in Neede op maandag 5 oktober. Daar krijgen zij een gastles 
over het boek De steen en de tijd. 
Groep 7 en 8 gaan naar de bibliotheek in Neede op 1 oktober en krijgen daar een gastles van 
illustrator Sanne te Loo. Sanne te Loo illustreerde de verhalen van schrijvers als Paul Biegel, Sjoerd 
Kuyper, Koos Meinderts en Edward van de Vendel. Sanne neemt de kinderen graag mee, terug in de 
tijd, door te vertellen over het boek De duik wat zich afspeelt op het mooie eiland Curaçao. 
En ze laat de bijzondere geschiedenis zien van bijlen, sieraden en zwaarden uit de bronstijd met het 
boek Brons. Zij vertelt hoe het boek tot stand gekomen is en alles over het maken van een illustratie. 
 
Als afsluiting van onze Kinderboekenweek (op vrijdag 16 oktober) mogen alle kinderen verkleed naar 
school komen als iemand uit de geschiedenis.  
Ze mogen dan door de tijdmachine en de andere kinderen mogen raden welke figuur ze uit de 
geschiedenis zijn. 
 
Bezoek bibliotheek groep 7 en 8 

Zoals hierboven is vermeld, gaan we met groep 7 en 8 op donderdag 1 oktober naar een gastles van 

illustrator Sanne te Loo. Dit zal duren van 11.00u tot 11.50u. We zijn van plan om met de fiets te 

gaan. Hiervoor zou het fijn zijn wanneer er een ouder meefietst. Wegens corona mag de ouder 

helaas niet mee de zaal in. Het is ook mogelijk dat twee ouders meefietsen; de een voor de heenweg 

en de ander voor de terugweg. Wie wil en kan, dit graag even doorgeven aan de leerkracht(en) van 

groep 7 en 8.  

 
Zorg coördinator 

In de vorige nieuwsbrief hebben we meegedeeld dat Ineke Voortman een verkeersongeluk heeft 

gehad en daardoor niet het schooljaar bij ons kon starten. Het herstel zet gelukkig in, maar hoelang 

dit gaat duren is op dit moment niet te bepalen.  

We hebben voor haar een vervangster gezocht en deze gevonden in Anouk Bartelink. Anouk heeft 

het afgelopen schooljaar ingevallen in groep 6,7,8 en is daarmee voor een aantal al een bekend 

gezicht. Zij zal de zorgtaken oppakken op de maandag. Deze dag werkt zij bij ons op de Voshaar. De 

overige dagen werkt ze als groepsleerkracht op een andere school binnen onze stichting.  

 

 

Wijzingen protocol basisonderwijs – corona update 

Op 22 september is een vernieuwd protocol basisonderwijs uitgebracht, met daarin de wijzigingen 

naar aanleiding van het kabinetsbesluit op 18 september. 

De belangrijkste wijziging geldt voor de thuisblijfregels – gezondheid leerlingen. 

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten naar school. De 

beslisboom is aangepast en zal worden meegezonden. 

 

Hierbij de nieuwste informatie: 



 

   
 

De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 

1,5 meter afstand te houden. 

2. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

3. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

4. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het 

extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen 

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere 

volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf   

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen 

 

Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigede besmettingen 

met COVID-19 

Ventilatie dient in elke ruimte te voldoen aan het bouwbesluit en bijbehorende richtlijnen. De 

lokalen/ruimtes worden meerdere keren per dag gelucht gedurende 10-15 minuten. 

Ventilatie bij het bewegingsonderwijs in de sporthal hoeft niet meer tussen de lessen plaats te 

vinden. 

 

Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid. 

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.  

 

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen: 

• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen 

• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

• ernstig ziek zijn 

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te 

worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

 

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: 

• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde 

klachten; 

• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft. 

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 

moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met 

de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest 

worden. Voor meer informatie zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  

• 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: https://lci.rivm.nl/leefregels  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://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. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de 

uitslag blijft de leerling thuis. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 

bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de 

instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  

• Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te 

worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

• 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.  

 

Ziekte bij onderwijspersoneel 

Hoewel er een voorrangsprocedure is ingesteld voor testen van onderwijspersoneel, houden we er 

nog steeds rekening mee dat we te maken krijgen met ziekte, uitval en noodoplossingen. Het blijft 

ook voor ouders verstandig een noodscenario voor de opvang te bedenken indien het mocht 

voorkomen. 

 

De werkwijze blijft als volgt: 

1. Inval proberen te regelen via de invalpool van Oponoa. 

2. Is hier niemand beschikbaar, wordt gekeken naar beschikbaarheid van eigen personeel, 

ambulante teamleden (zoals afgesproken in het werkverdelingsplan). 

3. De 1e dag wordt in elk geval door de school zelf opgelost/opgevangen, daarna kunnen 

groepen naar huis gestuurd worden. Werk voor de leerlingen zal volgens afgesproken 

concept uitgezet worden. 

4. Bij langdurige afwezigheid: na 1 week opstarten afstandsonderwijs d.m.v. ‘meet’. 

We hopen uiteraard dat we bovenstaande niet/zo min mogelijk nodig hebben. 

 

 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

