
     

      

Nieuwsbrief 6                                                                                        Vrijdag 29 oktober 2020 

Corona  
Nu we na de herfstvakantie allemaal weer op school zijn, zijn de effecten van corona in en om de school voelbaar.  
Uit de reacties van sommige ouders begrijp ik dat u nieuwsgierig bent naar het schoolgebeuren in deze bijzondere 
tijd. In voorgaande jaren hadden we regelmatig contact met u. De driehoeksgesprekken tussen ouder(s), kind en 
leerkracht zijn zowel door ons als door u als heel positief ervaren. Ook de informele contactmomenten op het 
plein, in de school en tijdens activiteiten en/of hulpmomenten waren laagdrempelig. Helaas is dat nu door de 
afstand anders. Dat missen wij en uit de reacties van een aantal ouders horen we dat u dat ook mist. In deze 
nieuwsbrief probeer ik u een indruk te geven hoe het onderwijs eruitziet en wat dit van de kinderen en de 
leerkrachten vraagt.  
 
Kinderen in quarantaine  
Er zijn wekelijks kinderen afwezig omdat zij in quarantaine moeten. U kunt zich voorstellen dat dat iets doet met 
deze kinderen, maar ook met hun klasgenoten en met de leerkracht.   
De leerkrachten hebben te maken met kinderen die op school en thuis onderwijs volgen. Zij geven les aan de 
groep, maar zorgen er ook voor dat het kind thuis schoolwerk kan maken. Wanneer uw kind in groep 5 t/m 8 zit 
kan het de thuiswerkopdrachten vinden in teams. De kinderen kunnen hun vragen ook via teams stellen. De 
leerkracht zal deze vragen beantwoorden op een moment dat dit organisatorisch mogelijk is.  
 
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is dat lastiger. De leerkrachten van de onderbouw nemen in ieder geval  
1 x per week telefonisch contact op wanneer het kind in quarantaine is.  
De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 hebben een link van Onderbouwd online van vorig schooljaar. De 
leerkrachten zetten lessen van Onderbouwd open die de kinderen kunnen volgen en maken. 
De ouders die het wachtwoord niet meer weten, kunnen klikken op wachtwoord vergeten en zo een nieuw 
wachtwoord aanvragen. De ouders van de kinderen die na de zomervakantie zijn gestart hebben nog geen inlog 
van Onderbouwd online, de leerkracht zal zorgen dat deze ouders wanneer het nodig is een inlog krijgen.  
 
De ouders van de kinderen uit groep 3 en 4 hebben informatie ontvangen van de leerkrachten over 
thuiswerkopdrachten. Mochten de ouders van de kinderen van groep 3 en 4 nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de groepsleerkracht 
Soms is het kunst- en vliegwerk, maar gelukkig zie ik dat het ons nog steeds lukt om alle ballen in de lucht te 
houden. Ik ben supertrots op mijn collega’s dat zij blijven denken in mogelijkheden en er elke dag weer staan.  
 
Leerkrachten afwezig 
Het kan voorkomen dat de leerkracht in quarantaine moet. We proberen dan een invaller te regelen. Wanneer er 
geen invaller beschikbaar is, vangen we in ieder geval de eerste ‘ziekte’dag de groep op. Vanaf de tweede dag kan 
het zijn dat de kinderen thuis onderwijs moeten volgen. De leerkrachten zijn hierop voorbereid en zullen, wanneer 
hun gezondheid dat toelaat vanuit huis zorgen dat er werk voor de kinderen klaar staat in teams.  
 
Ouders 
We realiseren ons dat het ook voor u niet altijd meevalt om alle ballen in de lucht te houden. Naast de zorgen die 
er zijn om de gezondheid van naasten, wordt er veel van u gevraagd wanneer u een vitaal beroep heeft. Maar ook 
wanneer u zich zorgen maakt of u straks nog wel een baan heeft en hoe het verder moet met uw eigen bedrijf. 
Allemaal onzekerheden waar we op dit moment geen invloed op hebben, maar die wel bewust of onbewust 
invloed hebben op de kinderen. Voor hen is het zo fijn om op school bij hun klasgenootjes te kunnen zijn en 



onderwijs in de klas te krijgen. Wij zullen er dan ook alles aan doen wat binnen onze (beperkte) mogelijkheden ligt 
om ervoor te zorgen dat de school openblijft.  
 
Oudergesprekken 
Gelukkig hebben we aan het begin van het schooljaar de kennismakingsgesprekken in de school kunnen voeren.  
Vanaf volgende week staan er ‘facultatieve’ ouder-kind-leerkracht gesprekken gepland. In voorgaande schooljaren 
kon er een afspraak met de leerkracht gemaakt worden, wanneer u óf de leerkracht daar behoefte aan had.  
Omdat het aantal contactmomenten met u al beperkt is, willen we u deze keer graag allemaal uitnodigen voor een 
gesprek. Helaas kunnen we deze gesprekken niet in de school voeren, maar zullen deze online plaatsvinden. 
Morgenochtend (u leest het goed, zaterdagochtend 29 oktober aanstaande vanaf 10.00 uur) worden de 
intekenlijsten voor de groep van uw kind opengezet. Als u hieronder op de groep van uw kind klikt wordt u 
automatisch doorgestuurd naar het formulier van de desbetreffende groep en kunt u een tijd aangeven die voor u 
het beste past. Deze tijd verdwijnt dan uit de keuzelijst. Gelieve maar 1 keuze in te voeren per groep. De 
gesprekken zullen via Microsoft Teams gevoerd worden. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de leerkrachten.  
 
Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 wordt het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs besproken. 
Het voorlopig advies wordt vooraf intern besproken. Naast de leerkrachten van groep 8, worden hierbij ook de 
intern begeleider, de directie en de leerkrachten die de kinderen vorig schooljaar in groep 7 hadden betrokken.  
Het voorlopig advies gesprek vindt plaats op 23, 24 of 25 november. 
U kunt hiervoor ook aanstaande zaterdagochtend intekenen. 
INTEKENTERMIJN IS VERSTREKEN. 
 
CITO leerlingvolgsysteem 
Aanstaande maandag krijgen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een uitdraai mee van het CITO 
leerlingvolgsysteem. Deze uitdraai geven we mee omdat we aan het begin van het schooljaar een aantal  CITO 
toetsen hebben afgenomen. Heeft u vragen over de resultaten dan kunt u deze tijdens het online gesprek aan de 
leerkracht stellen.  
 
Decemberfeesten 
Samen met de Ouderraad denken we na over het Sinterklaas- en Kerstfeest. Met inachtneming van de 
coronamaatregelen gaan we ervoor zorgen dat het voor de kinderen een mooie, feestelijke en gezellige 
decembermaand wordt. We houden u op de hoogte.  
 
Luizencontrole 
De luizencontroles worden niet op school uitgevoerd. Wilt u eraan denken dat u regelmatig de haren van uw 
kinderen controleert.  
 
 
De regels op school  
Wij hanteren als school de regels en de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Sommige ouders vertellen dat andere 
scholen andere regels hanteren. Dat kan. Elke school heeft te maken met de situatie in een gebouw, op het plein 
en met de mensen die er werken. Alle scholen willen hetzelfde bereiken: een veilige werkomgeving voor zowel de 
leerlingen als de leerkrachten.  
 
Wintertijd 
Nu de wintertijd weer is ingegaan wil de ANWB uw aandacht vragen voor een goede fietsverlichting. In de bijlage l 
eest u meer. Op 5 november komt Joost Wigger van Traffic Education de verlichting van de fietsen van de kinderen 
uit groep 7 en 8 controleren. Op deze dag mogen alle kinderen hun fiets mee naar school nemen. De leerkrachten 
zullen met de kinderen bespreken waar de fiets ’s ochtends neergezet mag worden. 
                                 



  

Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

4 t/m 25 

november  

Online driehoeksgesprekken (ouder-kind-leerkracht)  Alle ouders en kinderen 

23,24,25 

november 

Online voorlopige adviesgesprekken groep 8a en 8b Ouders en kinderen van groep 8 

2 november MR- vergadering  

5 november Fietscontrole  Kinderen uit groep 7 en 8 

14 november Oud Papier Enkele ouders uit groep 7 

 
 
Nieuws van derden 

Online informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8 
 
Speciaal voor ouders met kinderen in groep 7 en 8 organiseert Tactus Verslavingszorg in samenwerking 
met Helder Theater een online informatiebijeenkomst op maandagavond 2 november van 19.30 uur tot 
20.30 uur. 
 
Centraal deze avond staat de invloed die je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. 
Acteurs spelen scènes afgewisseld met interessante theorie.  
Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Je krijgt tips en uitleg om met je toekomstige puber om te 
gaan. Gedurende de avond kun je ook je vragen stellen.  
 
Ben je er bij op 2 november? 
 

 Datum: maandagavond 2 november 
 Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur 
 Kosten: geen 
 Locatie: online 
 Aanmelden: niet nodig.  

Je kunt de link naar de online bijeenkomst op 2 november vinden op onze website: 
https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/ 

https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/


 Nieuwsgierig naar de inhoud van de avond? Bekijk dan alvast deze teaser 
https://youtu.be/CwNOBtVmrL8 

 
De online informatiebijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door:  
 

 
 
 
 

https://youtu.be/CwNOBtVmrL8

