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We mogen én gaan weer fysiek starten!  
JOEHOE, JIPPIE! 
Op maandag 5 
februari starten 
we weer met alle  
leerlingen op 
school. We zijn 
erg blij dat we 
weer ‘gewoon’ 
aan de slag mogen en kunnen. Wennen voor zowel 
de kinderen als het team van onze school. In deze 
nieuwsbrief informeren we u zo kort en bondig 
mogelijk over de aangepaste maatregelen. Als deze 
maatregelen worden nageleefd, dan is het team er 
klaar voor om alle leerlingen te ontvangen in een 
zo veilig mogelijke situatie voor de leerlingen, 
medewerkers en alle gezinnen. 
Aanvullende uitbreidingen, anders dan voor de 
scholensluiting, zijn geel gearceerd. In de 
nieuwsbrief wordt gesproken over mondkapjes. 
Hiermee wordt een mond-/neusmasker bedoeld. 
Een mondkapje bedekt te allen tijde de mond en de 
neus. 
 

 
Wat moet je meenemen maandag?  
• De ‘Alditas’ mee met laptop + 

oplader(s) + koptelefoon. 

• Boeken mogen in etappes 
mee, zodat de tas zelfstandig 
te dragen is door de leerling. 

• Groep 3 maandag lijn 3 
materialen mee. 

• Mondkapje voor groep 6/7/8 (heb je geen 
mondkapje, dan zijn deze ook voldoende op 
school in verschillende maten. 

Materialen 
De materialen neem je allemaal mee naar binnen. 
De laptops op de werkplekken net buiten de klas 
neerzetten. Alle andere materialen mee de klas 
innemen. Ook je tas met eten en drinken gaat 
direct mee de groep in om zo weinig mogelijk 
bewegingen in de gangen te krijgen. 
Sneeuwpret 
Mocht er (nog) voldoende sneeuw liggen dan mag 
je uiteraard je slee of andere sneeuwpretattributen 
meenemen. De slee is dan ook handig om alle 
materialen op mee te nemen. Neem sjaal, 
handschoenen en doe goede schoenen aan. We 
gaan óók genieten van de sneeuwpret tijdens de 
gymles(sen). 

 
Wettelijke verplichtingen 
• Al het onderwijspersoneel, leerlingen en 

andere aanwezigen in of bij de school moeten 
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 
Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast 
milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 
graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

• Dagelijks worden alle medewerkers en 
leerlingen gecheckt aan de hand van de 
gezondheidscheck (zie bijlage 1). 

• Er zijn geen andere volwassenen in het 
gebouw, behalve volwassenen op uitnodiging 
van de school (medewerkers, externe 
professionals, vakleerkrachten, ouders op 
uitnodiging om het primaire proces te laten 
doorgaan).  

Agenda 

 

t/m zo. 7 feb. Thuisonderwijs 

8 t/m 12 feb. Toetsing stand van zaken  

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

Ma. 22 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

23/24/25 feb. Adviesgesprekken groep 8 

Do. 05 maart Vergadering MR 

Ma. 01 maart Nationale complimentendag 

Ma. 01 maart Vergadering OR (ouderraad) 

01-05 maart Oudergesprekken  

Vrij. 05 maart 1e rapport groep 1 t/m 8 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 

16 juli Om 12.00 uur start zomervakantie 



• Volwassenen houden altijd de 1,5 m afstand en 
dragen tijdens beweegmomenten te allen tijde 
een mondkapje. 

• Lokalen worden voldoende geventileerd 
tijdens pauzetijden en zo mogelijk tijdens de 
lessen. Dagelijks wordt elk lokaal gecheckt met 
een CO2-meter (vast inventaris in elk lokaal). 
De school houdt CO2-metingen dagelijks bij. 

 

(Vak)leerkrachten en externen 
Vakleerkrachten (muziek, gym en 
godsdienstvormingsonderwijs) en alle overig 
medewerkers binnen onze school, gaan starten 
vanaf maandag 8 februari en dragen te allen tijde 
een FFP-2 medisch mondkapje m.u.v. de 
instructiemomenten. De (vak)leerkrachten passen 
de lessen zodanig aan, dat zij niet binnen de 1,5m 
hoeven te komen van een leerling.  
Verdere extra maatregelen: In elke groep zijn 
grote kuchschermen geplaatst, er wordt met 
cohortering gewerkt (kleine groepjes leerlingen) 
die afstand houden van elkaar in binnenruimtes. 
Groep 6/7/8 werkt in tweetallen, groep 3/4/5 waar 
mogelijk ook, maar kunnen tevens in kleine 
groepjes van max. 5 leerlingen werken. Bij een 
mogelijke besmetting, onder leerlingen en/of 
leerkracht, hoeven hierdoor minder kinderen in 
quarantaine. 

 

Halen en brengen van leerlingen 
Het halen en brengen van leerlingen gebeurt op 
bijna dezelfde manier als voor de scholensluiting: 
We hebben geen gespreide begin- en eindtijden, 
maar werken met een inloop van 8.15-8.25 uur. 
Het is in de vorige periode gebleken dat er weinig 
tot geen opstoppingen van volwassenen zijn en dat 
alle ouders goed afstand houden van elkaar. 

• LET OP!!! Alle volwassenen dragen een 
mondkapje tijdens het halen en brengen, 
zowel op het schoolplein als buiten het 
schoolplein. 

• Leerlingen van groep 6/7/8 dragen bij 
beweegmomenten, bij de start en het eind van 
de schooldag, een mondkapje. Dit geldt óók in 
het schoolgebouw. 

• De brigadiers, zowel de leerlingen als de 
ouders, dragen een FFP-2 mondkapje tijdens 
het brigadieren. 

• Ouders onderling en de leerlingen van groep 
6/7/8 houden (zoveel mogelijk) 1,5m afstand 
van elkaar. 

• Leerlingen die klachtenvrij zijn, mogen naar 
school (zie checklist, bijlage 1). 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk alleen naar 
school. Ouders die niet noodzakelijk op het 
schoolplein moeten zijn, wachten op afstand 
buiten het schoolplein, rondom het plein of op 
een afgesproken plek. 

 

Maatregelen tijdens de schooldag 

• Alle leerlingen van groep 6/7/8 dragen in het 
schoolgebouw een mondkapje tijdens beweeg-
momenten. Moment dat een leerling op 
zijn/haar plek is aangekomen, mag het 
mondkapje af. Als een leerling zelf geen 
mondkapje heeft, dan liggen er altijd 
mondkapjes, in verschillende maten, bij alle 
ingangen van de school.  

• Leerlingen van groep 6/7/8 worden verdeeld in 
koppels van twee, bij uitzondering een koppel 
van 3 leerlingen. Deze leerlingen blijven de 
aankomende weken, tot aan de meivakantie, 
uitsluitend met elkaar werken, in rij lopen, etc. 

• Leerlingen van groep 3/4/5 werken in kleine 
groepjes van maximaal 5 leerlingen, met 
voorkeur ook koppels van 2 leerlingen.  

• Leerlingen wassen of desinfecteren hun 
handen op meerdere momenten van de dag 
(elke keer als de school wordt binnen gegaan). 

• Alle groepen hebben gescheiden pauzetijden 
om contactmomenten zoveel mogelijk te 
vermijden. 

 

Coronagerelateerde klachten en dan…. 
Iedere leerling, ouder/verzorger, medewerker van 
de school die klachten heeft passend bij het 
coronavirus, mag het schoolgebouw niet betreden 
en moet thuisblijven (zie bijlage 1). Bij zéér lichte 



klachten, zoals neusverkouden, lichte keelklachten, 
lichte benauwdheid mogen leerlingen naar school, 
maar wij adviseren wél elke ouder om zelf en de 
leerling thuis te laten blijven en te laten TESTEN. Dit 
geldt voor ALLE leeftijden. Volwassenen moeten bij 
deze klachten zich altijd laten testen, het verzoek 
van de school is om dit ook bij leerlingen te doen. 
Een positieve uitslag van de coronatest bij een 
leerling, dan gaat de hele klas, het volledige gezin 
van de positief geteste leerling en de betrokken 
leerkracht(en) mogelijk 5 dagen in quarantaine. 
Omdat we met cohortering werken (leerlingen 
koppelen en laten werken in kleine groepjes of 
tweetallen), kan het zijn dat de leerkracht niet in 
quarantaine hoeft en slechts een deel van de klas 
in quarantaine hoeft. Per besmetting wordt dit 
bekeken, in overleg met de GGD. 
Bij koorts blijft een leerling altijd thuis, ook als 
andere gezinsleden koorts hebben. Het hele gezin 
moet dan in quarantaine en zal er getest moeten 
worden. 
Het is verstandig om, bij klachten, altijd even met 
de school te bellen. We overleggen dan met elkaar 
welke stap we besluiten te nemen! 
 

Gym- en zwemlessen 
Aankomende week hoeven alle leerlingen geen 
zwemspullen mee te nemen. Helaas mag het 
zwembad nog niet openen voor leerlingen. Er 
worden wel gymlessen verzorgd, begin van de 
week buiten, op donderdag zal de les in de zaal zijn. 
We hopen daarnaast uiteraard op veel 
sneeuwpret. 
Alle kinderen mogen, als er sneeuw ligt, ook een 
slee o.i.d. meenemen. We hopen dat er ook 
binnenkort geschaatst kan worden!  
Zwemlessen zijn geannuleerd voor aankomende 
week. We hopen dat deze lessen ook na de 
voorjaarsvakantie weer door zullen gaan. 
 

Rapporten en toetsing 

Aankomende week gaan we 
uiteraard allereerst weer     
acclimatiseren op school. Alle 
groepen besteden aandacht 
aan de groepsvorming en 
verhalen over het thuisonderwijs. We gaan in deze 
eerste week ook de meest belangrijke toetsing 
uitvoeren om ‘de stand van zaken’ van de groepen 
en elk individuele leerling te kunnen bepalen. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat leerlingen niet 

‘overtoetst’ raken. Er wordt gezorgd voor een 
goede spanning en ontspanning. 
We hopen dat in deze toetsweek zo weinig 
mogelijk kinderen afwezig zijn door een bezoek aan 
de tandarts, orthodontist, e.d. 
Na de voorjaarsvakantie, op maandag 22 februari, 
is een studiedag gepland. Op deze studiedag 
worden alle toetsen geanalyseerd en conclusies 
genoteerd. Er wordt een plan van aanpak gemaakt 
voor de hele school, elke groep en voor alle 
individuele leerlingen. De resultaten en het plan 
van aanpak voor uw 
kind(eren), wordt met u 
gedeeld tijdens de 
oudergesprekken in de week 
van 1 t/m 5 maart. Op vrijdag 
5 maart krijgen alle kinderen 
hun 1e rapport mee. 
 

Rapporten inleveren 
Op vrijdag 5 maart 
krijgen alle kinderen hun 
1e rapport mee naar huis. 
Denkt u aan het inleveren 
van het rapport vóór de 
voorjaarsvakantie? 
We zijn bezig om nieuwe 
rapporten te ontwerpen 
en te laten drukken. We 
hopen dat de rapporten 
op tijd zijn gedrukt en dat 
we iedere leerling een nieuwe map kunnen 
meegeven. Eén van de ontwerpen ziet u hier als 
voorbeeld. 
 

Werkzaamheden Dorpsstraat uitgesteld 
I.v.m. de weersomstandigheden worden de 
werkzaamheden aan de Dorpsstraat kortstondig 
uitgesteld. Dit betekent dat onze school normaal 
bereikbaar blijft tot aan de voorjaarsvakantie. Zoals 
het er nu uitziet wordt de Dorpsstraat vanaf 
maandag 22 feb. 2021 afgesloten vanaf de 
Zelhemse kant tot 
aan het kruispunt 
bij de kerk. De 
school is dan alleen 
vanaf de 
Varsseveldse kant 
bereikbaar.  
 

 



Oudercommunicatie app ‘Parro’ 
Op dit moment werken de groepen 
1/2 en groep 8 met de 
communicatie app Parro. Met deze 
app willen binnenkort ook starten 
met alle andere groepen om de 
oudergesprekken (1 t/m 5 maart) digitaal in te 
plannen. Houdt u goed de nieuwsbrief van 
volgende week in de gaten om te lezen hoe u zich 
kunt aanmelden in de app Parro. U kunt al wel vast 
de app ‘Parro’ downloaden uit de playstore van uw 
telefoon. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

• Algemeen protocol bij openstelling scholen, 
versie 4 februari 2021. 

• Checklist gezondheid, versie 26 nov. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EU schoolfruit 
Aankomende week start ook het schoolfruit weer. 
Dit betekent dat de leerlingen op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit van school krijgen. Er 
zijn 2 of 3 ouders kortstondig in school (met FFP-2 
medische mondmaskers op) in een goed 
geventileerde ruimte en zeer ruime afstand van 
elkaar. De ‘fruitouders’ dragen handschoentjes 
tijdens de bereiding van het fruit. 


