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De jarigen van de komende weken:
Lynn, Daan, Mart

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
Februari
12 februari
18 februari
22 – 26 februari

Digitale voorlichtingsdagen VO scholen (groep 8)
Rapporten mee
Gezondheidsonderzoeken schoolarts Oosterwolde 9-jarigen
Voorjaarsvakantie

Herstart school en corona
A.s. maandag mogen de scholen weer open! Wat fijn dat we elkaar nu weer in het echt kunnen
ontmoeten. Iedereen heeft de afgelopen weken ontzettend zijn best gedaan om het onderwijs voor
elkaar te krijgen. Heel hartelijk dank daarvoor! Ook de leerlingen hebben trouw en nauwgezet hun
werk gemaakt. De meesten waren op tijd met inloggen en deden geconcentreerd hun werk! Af en
toe was de zin iets minder, maar daar werd vaak snel overheen gestapt! Goed gedaan jongens en
meisjes!
We zijn dan ook niet bang voor grote leerachterstanden. We denken wel dat de behoefte aan het
elkaar ontmoeten, samen spelen e.d. groot is. Daar zullen wij ons de eerste tijd dan ook vooral op
gaan richten en maken we ruimte voor in ons programma.
De citotoetsen nemen we dit jaar in maart af. Cito heeft dit mogelijk gemaakt. Wij gaan de twee
weken voorafgaand aan de voorjaarsvakantie en (een deel) van de eerste week na de
voorjaarsvakantie nog niet toetsen, maar eerst gewoon lesgeven. Het rapport wordt wel
meegegeven op 12 februari. U zult dan de uitslagen van de Cito hier niet in vinden. Die ontvangt u
eind maart, na afloop van de afname van de Citotoetsen, op een apart formulier.
In verband met de advisering van groep 8 naar het VO wordt Kees in de 3e of 4e week na de
voorjaarsvakantie twee dagen vrij geroosterd om de advisering voor het VO rond te kunnen maken.
Op die dagen zullen ouders en de leerling uitgenodigd worden voor het definitieve adviesgesprek. Dit
gesprek vindt zoveel mogelijk plaats onder schooltijd tijdens deze twee dagen. We mogen gebruik
maken van het BSO-lokaal zodat er met voldoende afstand gesproken kan worden. Ook is het online

inloggen een mogelijkheid. U ontvangt van Kees de tijden waarop de gesprekken plaatsvinden. In de
bijlage wordt het proces van advisering voor de ouders van groep 8 verder toegelicht.
Het ministerie heeft nieuwe richtlijnen gegeven om de scholen veilig open te kunnen laten gaan.
Het advies om in groepjes van 5 leerlingen te gaan werken in de klas en spelen met dezelfde groepjes
op het plein is bij ons onderwijs niet de hele dag mogelijk. Juist het met elkaar overleggen, samen
werken aan een opdracht en spelen met elkaar vinden wij van groot belang om goed onderwijs te
geven.
Wel gaan we het advies opvolgen om aan leerlingen van groep 7-8 te vragen om mondkapjes te
dragen als zij in de gang lopen. In verband met de combigroep 6-7 zullen we ook de leerlingen van
groep 6 vragen om een mondkapje te dragen. De leerkrachten zullen deze ook gaan dragen als zij in
de gangen lopen. Als de leerlingen zitten dan kan het mondkapje afgedaan worden.
Juist nu bij de heropening is voorzichtigheid natuurlijk van groot belang! Natuurlijk is er ook onder
ons team zorg over de besmettingsgraad, zeker door de Britse variant. Wij willen u dan ook met klem
vragen om uw kind, ook als uw kind alleen snottert, thuis te houden en een reguliere test te laten
doen. Mocht blijken dat de test negatief is, dan is uw kind ook met een snotneus welkom op school.
Deze test kunt u gewoon aanvragen volgens de instructies van het RIVM. Sneltesten zijn niet
beschikbaar voor het onderwijs.
Mocht één leerling of leerkracht positief getest zijn, dan gaat de hele groep in quarantaine. Na vijf
dagen kan er getest worden. Heeft uw kind dan een negatieve uitslag, dan is hij/zij weer welkom op
school. Wilt u uw kind niet laten testen dan zal hij/zij nog 5 dagen extra in quarantaine moeten.
Is de hele groep in quarantaine dan zullen wij afstandsonderwijs gaan verzorgen voor de betreffende
groep. Afstandsonderwijs verzorgen voor een enkele leerling, zullen wij proberen te organiseren
tijdens de instructiemomenten in de groep. Waarschijnlijk wordt er dan een Chromebook in het
lokaal gezet, zodat een thuis-verblijvende leerling met zijn/haar eigen device mee kan kijken in de
lessen. Op het moment dat dit aan de orde is zullen we u hiervan, ook met het oog op de
privacywetgeving, op de hoogte stellen. Leerlingen die jaarlijks last hebben van hooikoorts of astma
hebben, mogen wel naar school. Wilt u dan aan de eigen leerkracht melden dat dit het geval is?
Als we de regels allemaal in acht nemen, doen we er met elkaar alles aan om geen besmettingen
over te dragen. Voorzichtigheid is geboden! Nu moet immers een hele klas en de betreffende
leerkracht in quarantaine als één van de leerlingen of de leerkracht ziek wordt! Juist dan moeten veel
ouders hiervoor weer iets regelen. Noodopvang is dan ook niet toegestaan. Wilt u uw kind niet laten
testen dan zal het zelfs 10 dagen in quarantaine moeten gaan.
Vooralsnog gaan we zoveel mogelijk werken als voor de Lock down. Dus:
 Voor 8.20 uur geen leerlingen op het plein.
 School open van 8.20-8.30: directe inloop in de klassen.
 Gescheiden pauzes: eerste groep naar buiten: maandag en vrijdag groep 6-7-8 om 10.15 en
12.00 uur; op dinsdag, woensdag, donderdag geldt dit voor groep 3-4-5.
 Eigen ingangen gebruiken (kleuters, groep 3-4-5 en groep 6-7-8).
 Jassen aan de kapstok, tassen aan de stoel
 Handen wassen bij binnenkomst en na de pauzes (in eigen groep, groep 5 in toiletten) en na
toiletbezoek.
 Kleuters eigen toilet, groep 3 en 4 bij groep 3, groep 5-6-7-8 beide toiletten in de hal
hoofdingang.
 Bij het uitgaan van de scholen zullen we de groepen met korte tussenpauzes naar buiten
laten gaan.
 Ouders wachten op kleuterplein 1,5 m afstand, ouders bij grote plein wachten aan de
hekzijde en staan goed verspreid: NB: beide pleingangen geheel vrijhouden!
 Slechts één ouder brengt en haalt de kinderen.
 Ouders die wat dichterbij elkaar staan als ze wachten bij het ophalen en brengen worden
geadviseerd om een mondkapje te dragen.
 Ouders en externen die onverhoopt in school moeten zijn, dragen een mondkapje.





Traktaties: alleen verpakte traktaties; graag afspreken met de leerkracht op welke dag er
uitgedeeld kan worden.
Gym mag in de gymzaal. Kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Wilt u uw kind
gemakkelijke kleding aan laten trekken op de dag dat er gym gegeven wordt?
De BSO is in ieder geval open voor noodopvang. Voor (incidenteel) maatwerk kunt u het
beste even contact opnemen met de BSO zelf. bsowelkomkindfriesland@gmail.com

Met elkaar gaan we er weer voor! Samen alert blijven en de regels
goed naleven, niet alleen op school maar ook in de thuis– en
werksituaties, dan doen we wat we kunnen om het virus de baas te
worden! “Kop d’r veur!”

Margriet

Chromebooks en I-pads
Wilt u uw kind a.s. maandag het Chromebook of de I-pad weer mee naar school geven? Graag
helemaal opgeladen en samen met de oplader in een plastic tasje waarop de naam van het kind
geschreven staat. Uw kind kan dit dan inleveren bij de eigen leerkracht. Zo kunnen wij controleren of
de devices onbeschadigd zijn teruggekomen. Eventuele schade zullen we u melden, zodat u dit bij uw
verzekering kan indienen.

MR update
Ook de MR vergaderingen vinden in deze bijzonder tijd
online plaats.
Iets minder gezellig, maar gelukkig wel net zo effectief als
de normale vergaderingen.
Onze laatste vergadering was woensdag 20 januari. De
gehele notulen zijn zoals altijd op school in te zien, maar
over een tweetal onderwerpen willen we jullie via deze
weg informeren:
Begroting Comprix 2021
De financiële situatie van Comprix is zeer gezond, hierdoor is een buffer gecreëerd waarmee dit jaar
aflopende subsidiegelden opgevangen kunnen worden.
Hiernaast zal het buffer gebruikt worden als vanwege de toenemende krimp op enkele scholen van
Comprix fusies aangegaan moeten worden.
Gelukkig is er op onze school geen sprake van krimp, en is er dus ook geen sprake van samengaan
met andere scholen.
Ouder app
Er is al veel over gesproken maar hij gaat er snel komen, de ouder app waarmee leraren ouders snel
kunnen informeren over bepaalde zaken.
Inmiddels is gestart met de app bij 2 scholen die onder Comprix vallen, onze school is als volgende
aan de beurt.
Dit voorjaar zal gestart worden met groep 2 en als alles dan goed werkt worden de andere klassen
toegevoegd.
Tot zover deze update, indien je vragen m.b.t. de MR hebt kun je altijd met mij of een van de andere
leden contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Erik-Jan de Jong
dejongerikjan@gmail.com

Opvang BSO Welkom Kind in de
voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie staat weer bijna voor de deur. Ben je nog
opzoek naar opvang mogelijkheden voor in de voorjaarsvakantie? Wij
zijn in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag open. Ook voor noodopvang kunt u bij ons
terecht. Dit is bij ons mogelijk met onze strippenkaart. Neem gerust contact met ons op via
www.welkomkindfriesland.nl of stuur ons een e-mail. Dit kan naar
bsowelkomkindfriesland@gmail.com
We kunnen open als er een bezetting is van min. 4 kinderen per dag
BIJ ONS KAN JE KIND VRIJ ZIJN IN ZIJN OF HAAR VRIJE TIJD!
Tot snel!
BSO Welkom Kind

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 11 februari 2021

