
 

   
 

Nieuwsbrief Start schooljaar 2021 2022  

Beste ouders, verzorgers  

We gaan het nieuwe schooljaar van start....  

Corona heeft het afgelopen jaar ons (school)leven bepaald en voor het nieuwe schooljaar zijn 

hiervoor ook nog richtlijnen bepaald. In de persconferentie van 13 augustus werd duidelijk welke 

mogelijkheden tot verruimingen we kunnen verwachten, mochten de besmettingscijfers laag blijven. 

We hopen (en duimen) dat deze stappen snel gemaakt kunnen worden.  

Voor de nieuwe afspraken zijn we uitgegaan van het protocol basisonderwijs opgesteld door de PO 

raad met de nieuwste ontwikkelingen (gepubliceerd 18 augustus) erbij meegenomen. In het 

algemeen gelden de volgende uitgangspunten  

1. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

2. Tussen leerlingen onderling en leerling tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden.  

3. De hygiënemaatregelen blijven van kracht (handen wassen, schoonmaak materialen op school)  

4. Bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen van 0-12 jaar wel naar school (zie beslisboom).  

5. Externen kunnen op afspraak weer in school als de 1,5 meter afstand wordt toegepast. 

Oudergesprekken zullen we dus weer op school houden. Ook vrijwilligers zijn weer welkom en de 

vakdocenten ook.  

6. Bijeenkomsten in school en vergaderingen met grotere groepen zijn alleen mogelijk als ruimte 

groot genoeg is om 1,5 meter afstand te houden.  

7. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Bij twijfel wel thuisblijven.  

 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 de kinderen van groep 1 

/ 2 /3 op het plein kunnen worden gebracht door de ouder. De kinderen vanaf groep 4 komen 

zelfstandig het plein op. 

Om ouders toch binnen school te kunnen verwelkomen om een kijkje in de klas te nemen, zullen we 

zogenaamde ‘inloopmomenten’ organiseren voor de hele school. Hierover volgt later meer 

informatie. 

 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.   

 Thuisblijfregels gezondheid  

Basisregels  

• 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. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere 

aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.  



 

   
 

• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met 

coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel 

kinderen als volwassenen.  

• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de niet-

immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. 

Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  

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

leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, 

namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 

3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.  

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 positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;  

• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 

meter) en je bent nog niet immuun;  

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  

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

Verkoudheidsklachten bij kinderen  

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 

vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En 

ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. De meest actuele beslisboom blijft hierin leidend. De laatste 

versie sturen we mee in de mailing. 

Eten en drinken 

Wat betreft de traktaties gelden er geen restricties meer. Jarige kinderen mogen hun klasgenoten 

trakteren en ‘de klassen rond’ met de verjaardagskaart. 

De koelkasten worden weer in het extra lokaal geplaatst en in gebruik genomen. 

De tostidagen blijven doorgaan, Wanneer dit is, zal door de leerkrachten worden gecommuniceerd. 

  



 

   
 

Activiteitenkalender maand September 

3 Schoolbibliotheek weer open 

  

8 Mad Science Energie Experts 

  

18 Korfbaltoernooi vanaf groep 3 

  

22 Informatieavond 

  

24 Nieuwsbrief uit 

  

29 Onderwijskundige dag groep 1 tot en met 4 

Deze kinderen zijn vrij 

  

29 Start Kinderpostzegels groep 7-8 

 

We gaan weer van start! 

Maandag 30 augustus hopen we alle kinderen weer te verwelkomen na een lange 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. 

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.  

• Leren vanuit leerlijnen wordt vanaf groep 4 gestart met de nieuwe digitale rekenmethode 

Gynzy. In groep 1,2 en 3 wordt tevens gestart met een nieuwe rekenmethode: SemSom. 

Deze methode is mede gekozen door de mogelijkheden met bewegend leren. 

• Begrijpend lezen: het traject dat vorig jaar is ingezet zullen we vervolgen. Begrijpend lezen 

als vaardigheid aanbieden, geïntegreerd in andere vakgebieden en leerlijnen. 

• Kwalitatief goed onderwijs verzorgen d.m.v. het effectieve directe instructiemodel, de 

borging d.m.v. kwaliteitskaarten  

 

Onderwijskundige dagen 

Dit schooljaar zijn er wederom onderwijskundige dagen gepland. Deze dagen zijn de kinderen vrij. 

Het team gebruikt deze momenten voor studiebijeenkomsten (in het eigen team of binnen stichting 

Oponoa), scholing en onderwijskundige vergaderingen. 

Daarnaast zijn er extra momenten vrij gepland voor de jongste kinderen.  

Hier volgen de data op een rij: 

 

 



 

   
 

Onderwijskundige dagen groep 1-8: 

Woensdag 13 oktober 2021 

Woensdag 16 februari 2022 

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) 2022 

Woensdag 22 juni 2022 

 

Onderwijskundige dagen voor groep 1-4: 

Woensdag 29 september 2021 

Maandag 31 januari 2022 

Woensdag 9 maart 2022 

Maandag 16 mei 2022: voor groep 1 tot en met 5  

 

Hoofdluiscontrole 

De hoofdluiscontrole willen we weer oppakken zodra de 1,5 m. regel niet meer van toepassing is. 

Wilt u in de komende dagen zelf uw kind controleren op hoofdluis? We ontvangen graag een 

berichtje wanneer een kind hoofdluis heeft. We kunnen dan de ouders van de groep attent maken 

op een extra controle bij hun eigen kind. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Gym 

Het bewegingsonderwijs wordt ook dit jaar georganiseerd door de vakleerkrachten van 

sportfederatie Berkelland. Waldo Rhebergen is dit jaar verbonden aan onze school. Groep 1 tot en 

met 5 gymt gezamenlijk en aansluitend gymmen de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 tot 14.00 uur. De 

kinderen die op de fiets naar school komen kunnen dan rechtstreeks met de fiets naar huis vanaf de 

sportzaal. De andere kinderen lopen met de gymleraar terug naar school. 

Maandag a.s. starten we met de gymnastiek: denkt u aan het meegeven van kleding en passend 

schoeisel? 

 

Mad Science 

Op woensdag 8 september komt de professor 

van Mad Science op school om een 

voorstelling te geven.   

Het thema is: Energie Experts 

 

Daarna is er de gelegenheid voor de leerlingen 

van groep 3 tot en met 8 om zich op te geven voor de naschoolse cursus.  

Bij voldoende deelname vindt deze cursus plaats op onze eigen school, op de dinsdagmiddag om 

14.15 uur. De kinderen kunnen dan op school blijven als de school uit gaat. De workshops duren 1 

uur. 

Is er onvoldoende deelname, dan kunnen kinderen van onze school aansluiten bij een groep in 

Eibergen. 

In de bijlage vindt u meer informatie en het adres van de website. Op dit moment staat Haarlo – De 

Voshaar nog niet in het schema, dit zal zo spoedig mogelijk aangepast worden. Kosten en data vindt 

u dan op de site. 

 



 

   
 

 

Korfbaltoernooi 

Op zaterdag 18 september is het scholenkorfbaltoernooi gepland. Dit vindt plaats in Borculo. Teams 

van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. De ouderraad neemt deze organisatie 

op zich. Het toernooi zal 's middags om 13.00 uur starten. 

Informatieavond 

We willen graag dit jaar wederom een fysieke informatieavond organiseren. Op deze avond 

ontvangt u informatie die gaat over de het leerjaar waar uw kind in zit. Kinderen en leerkrachten 

laten zien hoe we dit jaar werken in onze school. 

De school is open vanaf 18.30 uur en op afspraak/indeling zijn ouders en kinderen welkom.  U 

ontvangt een uitnodiging met tijdsbepaling voor deze avond, zodat we dit volgens de richtlijnen 

kunnen organiseren. 

Kinderpostzegelactie: Geef meer kracht 

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de 

Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om 

verschillende producten te verkopen. Ook groep 7 & 8 van De Voshaar gaan op pad! 

Het thema dit jaar is: Geef meer kracht 

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen 

in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 

armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over 

mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het 

abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er 

dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

Een zoon voor juf Rianne en Bas 

U heeft het al op de mail/site/tuin gezien: juf Rianne is bevallen van een mooie zoon! 

Van harte gefeliciteerd Rianne, Bas en Jasmijn… We zien jullie vast gauw op school! 



 

   
 

 

 

 


