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De jarigen van de komende weken:
Vajèn, Kevin

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
Februari
18 februari
22 – 26 februari
03 maart
04-19 maart
15 maart-15 april
18-25 maart
30 maart

Digitale voorlichtingsdagen VO scholen (groep 8)
Gezondheidsonderzoeken schoolarts Oosterwolde 9-jarigen
Voorjaarsvakantie
Online vragenuurtje voor ouders via Teams 20-21 uur
Citotoetsen
Verkeer schoolpleinspelen
Advies gesprekken VO groep 8
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 8

Corona
Helaas zijn wij ook niet van verschoond gebleven van de coronabesmetting. Ondanks alle goed
nagevolgde maatregelen moesten we deze week toch een klas naar huis sturen. De leerlingen van
groep 6 en 7 moeten in thuisquarantaine. Dat betekent dat zij in het eigen gezin moeten verblijven
en geen contact mogen hebben met vriendjes en vriendinnetjes.
Inmiddels is er een tweede positieve besmetting in deze klas geconstateerd. Dat houdt in dat de
quarantaine periode voor het tafelgroepje van deze laatste leerling weer opnieuw geteld moet
worden en wel vanaf woensdag. De ouders van het tafelgroepje zijn op de hoogte gebracht. Mocht
er onverhoopt nog een positieve besmetting naar voren komen, dan zal de hele groep langer in
quarantaine moeten blijven. Ook als er vandaag een negatieve testuitslag binnenkomt, kan het erg
verstandig zijn om a.s. maandag opnieuw te laten testen. Ook als er geen klachten zijn. Ook in de
komende dagen kan er ondertussen wel een positieve uitslag naar voren komen.
Ook in andere groepen zijn een aantal leerlingen met lichte verkoudheidsklachten thuis gebleven.
Veel ouders laten hun kind uit voorzorg testen. Daar zijn wij blij om. Het is een keus van ieder om dit
wel of niet te doen. Voordeel is dat uw kind met een negatieve testuitslag dan snel weer naar school
kan. Laat u uw kind niet testen, dan mag het weer naar school komen als de klachten 24 uur over
zijn.

Voor ieder gezin van onze school heb ik het volgende verzoek: Mocht uw kind een negatieve
testuitslag hebben, wilt u mij dan mailen? Een positieve uitslag kan geappt of gebeld worden naar
mijn mobiel of tijdens schooltijden is een belletje naar de schooltelefoon het handigst.
Wij waarderen het heel erg dat ieder zo meedenkt en de verantwoordelijkheden oppakt om dit virus
onder controle te krijgen. Samen de verantwoordelijkheid nemen, zoveel mogelijk in de eigen bubbel
blijven, ook als het mooi weer is en er veel naar buiten kan worden gegaan, zijn van groot belang om
na de vakantie weer gezond en wel met elkaar aan het werk te kunnen gaan. “Kop der veur!”

Thuisquarantaine
Om helderheid te verkrijgen over wat thuisquarantaine nu precies inhoudt, hebben we de volgende
vraag aan de GGD voorgelegd.
“Hoe strikt moeten we de thuisquarantaine beschouwen als een klas naar huis moet omdat een
medeleerling positief is getest”.
Het antwoord is duidelijk:
 Klasgenoten van een positief geteste leerling gaan 5 dagen in thuisquarantaine; ze zijn thuis
of in de tuin en mogen (buiten de eigen huishouding) niet in contact zijn/komen met andere
mensen. Broertjes en zusjes van de leerlingen die in de besmette klas zitten, mogen wel naar
school. Broertjes en zusjes van het besmette kind blijven uiteraard thuis.
 Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste
contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of er voor kiezen nog 5
dagen langer in quarantaine te gaan. Ook in deze verlengde 5 dagen mogen de leerlingen
(buiten de eigen huishouding om) niet in contact komen met andere mensen.
 Bij een negatieve test eindigt de thuisquarantaine;
 Bij een positieve test moet de leerling ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven 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.
 Broertjes en zusjes van de niet besmette, maar wel naar huis gestuurde leerling die zelf in
quarantaine zit, mogen – als ze geen klachten hebben - gewoon naar school; gezinsleden
mogen naar buiten en naar hun werk.

Online Vragenuurtje
We kunnen ons goed voorstellen dat er in deze vreemde tijden vragen zijn ontstaan over
bijvoorbeeld ons onderwijs in deze tijd, het huiswerk, maar ook over de gevolgen van de
maatregelen die we moeten nemen.
José en ik hebben voor maandag 3 maart een online vragenuurtje van 20-21 uur georganiseerd via
Microsoft Teams. U kunt via onderstaande link (druk op de Ctrl toets en tegelijk een klik met de muis)
deelnemen via uw computer of mobiele app.
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Dit vragenuurtje gaat over algemene schoolzaken en dus niet over het werken en de resultaten van
de individuele leerlingen, daarvoor kunt u het best contact opnemen met de eigen leerkracht.

Huiswerk tijdens de afwezige dagen
Voor wat betreft het niet te hoeven missen van het schoolwerk: voor de eerder genoemde paar
dagen is het mogelijk om hetzelfde pakketje te ontvangen zoals we het al eerder dit jaar hebben
aangeven. In ieder pakketje zit: reken- en spellingswerk uit een werkboek + rekenboek, minimaal 30
minuten lezen en oefenwerk via de computer. Het kan zijn dat de eigen leerkracht nog iets anders
erbij meegeeft.
Via MOO ( ieder kind weet hoe ze hier moeten inloggen): Staal spelling en woordenschat,
Rekentuin, Taalzee, Words &Birds, Rekenmuurtje. De leerkrachten kunnen dan ook zien hoe lang en

hoe er gewerkt is met deze oefenprogramma’s. Dit is voor ons handig i.v.m. eventuele hiaten en het
opgeven van extra oefeningen bij moeilijke onderdelen, e.d.
Voor een paar dagen worden geen devices uitgeleend. Mocht een kind langer in quarantaine
moeten, dan wordt dit, indien nodig, wel gedaan. Het is gebleken dat steeds meer kinderen/ouders
thuis een device hebben waar MOO op werkt. Dat kan zelfs via de telefoon. Materiaal dat u op kunt
halen, wat dat is kan besproken worden met de leerkracht (werkboeken e.d.), liggen vanaf 11 uur
klaar. U kunt de werkboeken ophalen bij de leerkracht van uw kind. Wilt u dan bij de betreffende klas
even op het raam tikken? Het werk wordt u dan overhandigd zonder dat u de school in hoeft.

Vloeren in de was
Mocht u langs de school lopen in de vakantie en zien dat alle meubels opgestapeld zijn, dan is dat
niet vanwege extra ontsmetting van de school. De vloeren worden opnieuw gesealed en in de was
gezet. Na de vakantie zien die er weer spic en span uit!

Vierjarigen
Heeft u een kind dat voor de zomervakantie nog vier jaar wordt of kent u nog iemand die voor de
zomervakantie vier jaar wordt, dan is het fijn als deze kinderen al opgegeven worden voor school.
Een intakegesprek is ook in deze tijd te organiseren, zodat u en uw kind alvast een beetje kennis kan
maken met onze school.

Ouderportaal
We zijn met een pilot bezig om een ouderportaal voor onze school te gaan gebruiken. Deze is
gekoppeld aan onze website.
Fokje en ik proberen dit met een aantal ouders van groep 2 uit. Het ouderportaal werkt niet via een
app, maar via een snelkoppeling op uw telefoon.
U kunt dan heel gemakkelijk de foto’s bekijken en opslaan of de nieuwsbrief lezen. Ook zullen de
allerlaatste maatregelen en consequenties daarvan snel kunnen worden uitgewisseld middels een
spoedbericht; bijvoorbeeld als er een groep geen invaller heeft en dus opgevangen moet worden, of
zoals afgelopen tijd met de sneeuw en ijzel.
Gaat het werken en uitwisselen met deze paar ouders goed, dan zullen snel de groepen 1 en 2 volgen
en daarna de hele school.

We wensen u heel fijne dagen in de voorjaarsvakantie!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 04 maart 2021

