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Beste ouders,  

Zo start er een nieuw schooljaar en zo hebben we al weer 8 weken school achter de rug. Zelfs in deze bijzondere tijd, 

gaat het gewoon allemaal heel snel. Ondanks alle onzekerheden op dit moment hebben we tot nu toe kwalitatief 

goed onderwijs kunnen bieden. Het wordt wel steeds lastiger, want ook op onze school neemt bij ouders en 

leerkrachten het aantal zieken/positief getesten toe. De afgelopen week hadden we drie collega’s die niet op school 

mochten komen en dan is het wel puzzelen om alle groepen bezet te houden. Maar dankzij de hulp van vele collega’s 

hebben we het toch weer gered.  

We gaan zien wat de komende tijd gaat brengen en we zullen zo goed mogelijk blijven communiceren naar u. Denkt u 

er aan om ons goed te informeren als er sprake is van ziekte/testen binnen uw gezin. Voor alle duidelijkheid: als u 

positief bent getest mag uw kind niet naar school, daar kregen we afgelopen tijd nog wat vragen over.  

We maken er het beste van met elkaar en we hopen dat we de school gewoon (of minder gewoon) lekker draaiende 

kunnen houden. De komende maand zijn er best weer wat activiteiten die komen te vervalllen of die worden 

aangepast, dat is niet anders. 

Met vriendelijke groet, Maurice 



  

  

Corona 
U kunt het woord Corona misschien niet meer horen, maar toch weer een stukje 
over wat dit allemaal betekent voor school. Er zijn steeds meer kinderen die thuis 
hun schoolwerk maken. Zij kunnen niet naar school, omdat hun ouders positief 
getest zijn of ernstige klachten hebben en wachten op een test. Zoals gezegd 
hebben we binnen ons team ook een aantal collega’s die niet mogen/kunnen 
werken. Al met al wordt het er niet makkelijker op, maar we blijven gaan voor 
kwalitatief goed onderwijs en dat lukt nog steeds.  
Blijft u ons goed informeren als er iets is in uw thuissituatie en houdt u zich 
alstublieft aan de geldende regels. Bent u ziek en wordt u getest, laat het weten, 
dan kunnen we kijken of de kinderen naar school kunnen of niet. We hebben al een 
paar keer de situatie gehad dat kinderen op school waren, terwijl dat volgens de 
protocollen niet mocht. Dat kunnen we niet maken naar mijn collega’s, zij willen 
graag blijven werken, maar wel op een zo veilig mogelijke manier. Twijfelt u, bel 
naar school en overleg, alstublieft. 
 
Gesprekken met ouders en kinderen 
In de week van 16 november vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats voor de 
groepen 1 t/m 7. Vanuit de overheid wordt geadviseerd om oudergesprekken via de 
computer te doen. U hoort nog van ons, hoe we dit gaan organiseren.  
U wordt als ouder uitgenodigd via Social Schools, zodat u de tijd kan kiezen die voor 
u het beste uitkomt. Voor de meesten al bekend: de kinderen vanaf groep 3 zijn ook 
aanwezig bij het gesprek, ook als het gesprek via de computer plaatsvindt, dus hou 
daar rekening mee met het inplannen.  
De leerkracht bespreekt de ontwikkeling tot nu toe; wat gaat goed, wat kan beter 
en welke afspraken leggen we daarvoor vast. 
 
Verkeerssituatie rond school 
Op een regenachtig ochtendje ben ik eens buiten gaan staan om de verkeerssituatie 
te bekijken. Het viel mij op dat het grootste deel van de ouders zich prima houdt 
aan de afspraken/verkeersregels. Er zijn nog wel teveel ouders die met hun auto 
draaien op het kruispunt; dat is niet handig. Na het parkeren op de parkeerplekken 
rijden veel ouders terug via dezelfde route (vd Veensingel). Beter is dan om even 
door te rijden en terug te rijden via de Koetlaan. Dat voorkomt opstoppingen in de 
vd Veensingel.  
Tussen de middag en na schooltijd gebeurt het nog te vaak dat ouders hun auto 
stilzetten of parkeren op een verkeerde plek: voor de garages van buurtbewoners 

Leren Zichtbaar Maken 

De leerpowers worden 

steeds meer gebruikt in de 

groepen. De kinderen weten 

al heel goed welke 

leerpower ze moeten 

gebruiken om uit de leerkuil 

te komen. We hebben er 

zelfs een filmpje van 

gemaakt. Deze is te zien op 

onze website en op youtube: 

filmpje leerpowers - leerkuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

3-11 ouderraadvergadering 

6-11  studiedag, alle leerlingen vrij 

9-11 koffieochtend gaat niet door 

11-11 leerlingenraad (verplaatst van 4-11) 

13-11 open podium (nog niet zeker of het doorgaat) 

16-11 start gesprekken met ouders en kinderen voor de  

 groepen 1 tot  en met 7 

18-11 ontruimingsoefening 

19-11 wetenschap- en techniekmiddag 3 t/m 8 

20-11 kledinginzameling 

23-11 rapportgesprekken groep 8 

 

1-12 Titustaal december wordt verstuurd 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/B_M9-lgzCKw


 

of zelfs midden op straat. Dat is niet toegestaan en zelfs gevaarlijk voor andere kinderen/ouders. Houd u daar 
alstublieft rekening mee. 
 

 
 
Rioolwerkzaamheden 
Begin november zullen er in de straten rondom school rioolwerkzaamheden plaatsvinden. Tot medio april 2021 
zullen de Wilhelminalaan en Gerbrandylaan regelmatig niet open zijn voor autoverkeer. Nog meer reden om op 

de fiets of lopend te komen😊 
 
Inspectie 
Iedere school wordt iedere vier jaar bezocht door de onderwijsinspectie om na te gaan of er nog voldoende 
kwaliteit op allerlei gebieden wordt geleverd. Bij ons is op school een zogenaamd themaonderzoek geweest, 
specifiek gericht op een aantal verbeterpunten en onze schoolpopulatie. We hebben een aantal stukken 
aangeleverd bij de inspectie en deze zijn via een videocall met elkaar besproken. We waren vrij zeker van onze 
zaak, maar toch was het prettig om van de inspecteur te horen dat we ook voor de komende vier jaar weer een 
‘groen vinkje’ voor onze naam krijgen! Uiteraard waren er een paar tips, maar vooral ook lovende woorden voor 
de ontwikkelingen op onze school. Vooral het Leren Zichtbaar Maken viel erg in de smaak.  
 
Schoolzwemmen 
Vanaf donderdag 5 november starten we na een aantal jaren zonder zwemles weer met schoolzwemmen; dit 
keer voor de groepen 4 t/m 8. We doen dat in blokken van 5 weken. Groep 8 start met 5x zwemmen op 
donderdagochtend, daarna groep 7 vanaf 10 december enz.  
De meeste kinderen (zeker van de hoge groepen) hebben al een diploma, dus er worden geen standaard 
leszwemmen aangeboden. Alle leerlingen gaan volgens het programma Swim2play lekker het water in. Heb je 
geen diploma, geen probleem, dan doe je toch met alles mee, ook in het diepe, maar natuurlijk wel met een 
drijfmiddel (zwemvest, kurken….) De kinderen gaan allerlei leuke oefeningen doen, waarbij ze spelenderwijs zich 
beter leren redden in het water. 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de veiligheidsregels m.b.t. Corona. 
 

 
 

Luizen pluizen 
Na de herfstvakantie zijn de kinderen van een paar groepen gecontroleerd op hoofdluis. Lang niet alle groepen 
zijn aan de beurt geweest, omdat er voor die groepen geen ouders waren om te controleren. Sommige ouders 
die er wel waren, gaven aan dat zij eigenlijk niet op maandag kunnen, de standaard dag voor deze controle. 
Neemt u in dat geval contact op met de juf, want een andere dag is natuurlijk ook prima om deze check te doen. 
 
 
 

Niet keren op het kruispunt en niet 

terugrijden via de van der Veensingel. 

Volg eerst de groene pijlen en terug via 

de blauwe (Koetlaan) 


