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Beste ouders/verzorgers,
Het maatregelenpakket ter verspreiding van het Corona virus, dat vrijdag 12 november bekend
gemaakt is, leek in eerste instantie geen gevolgen voor het onderwijs te hebben. Een aantal dagen
na de persconferentie bleek dat de quarantaine regels toch aangescherpt worden. Deze wijziging
zal zeker ook in het onderwijs tot gevolgen leiden. In deze INFO leest u meer over de regels en de
mogelijke consequenties.
Van buiten achter het hek kunt u het helaas niet zien, maar binnen is de school al weer helemaal in
feeststemming gebracht. Eén van onze oud ouderraadsleden heeft onze school in Sinterklaassfeer
gebracht. De ouderraad is ook heel druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van het
Sinterklaasfeest op school. Hoewel we ook dit schooljaar de ouders niet in school kunnen ontvangen
om de sfeer te proeven, zorgen we ervoor dat het een mooi kinderfeest gaat worden.
Via Social Schools geven we regelmatig een beeldverslag, zodat ouders op die wije een kijkje in de
klas kunnen nemen. U kunt zich ook inschrijven voor een visite-moment in de klas!. Via de tijdsloten
die de leerkrachten voor u klaar zetten, kunt u samen met uw kind werkjes bewonderen. Sinds
vorige week hebben we ook het gouden kaartje. Deze is bedoeld voor kinderen die spontaan één
van de verzorgers iets wil laten zien. We vinden het fijn om u in school te verwelkomen.
Patricia Meyer

Aangepast Corona maatregelen
Met ingang van deze week geleden gewijzigde quarantaine maatregelen. De wijziging houdt in dat bij een
besmetting van een gezinslid, het hele gezin in quarantaine moet. De quarantaine betreft zowel de
gevaccineerde- als ongevaccineerde gezinsleden. Maar ook gezinsleden die een poos geleden al een
Corona-besmetting hebben doorgemaakt.
Gezinsleden moeten 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon in quarantaine. De
quarantaine kan voortijdig beëindigd wanneer een GGD test op dag 5 een negatieve uitslag heeft.
Zelftesten komen niet in aanmerking als middel om de quarantaine eerder te beëindigen. Wilt u geen test
afnemen dan geldt dus een quarantaine periode van 10 dagen.
Heeft uw kind na 10 dagen nog Corona gerelateerde klachten, dan wordt de quarantaine verlengd tot het
moment waarop uw kind klachten 24 uur vrij is.
We houden er rekening mee dat er nu meer ouders en kinderen in quarantaine thuis zullen verblijven.
Sommige kinderen zullen dan tijdelijk vanuit huis onderwijs moeten volgen.
We zullen voor deze kinderen overschakelen op hybride onderwijs. Het hybride onderwijs richt zich erop dat
kinderen thuis een gedeelte van de lesdag op school kunnen volgen via beeldcommunicatie en daarnaast,
onder begeleiding van ouders/verzorgers, thuis schoolwerk maken. We zullen bij het thuiswerk grotendeels

het onderwijs en leerproces voortzetten en ons focussen op de belangrijkste onderdelen die zonder
aanwezigheid van de leerkracht geleerd en geoefend kunnen worden.
Zowel de leerkrachten als de kinderen zijn inmiddels goed bekend geraakt met het online onderwijs. Via de
leerkracht ontvangt u inloggegevens en een planning voor het online onderwijs.
Het hybride onderwijs is nadrukkelijk alleen
bedoeld voor de kinderen die in quarantaine
verblijven, zonder dat de ziekteklachten ervaren
en niet tijdens korte reguliere afwezigheid als ze
bv. ziek zijn.
De veranderde maatregelen zullen niet alleen
betekenen dat kinderen en ouders vaker met een
quarantaine periode zullen worden
geconfronteerd. Ook de kans dat een leerkracht in
quarantaine moet verblijven neemt toe. Er zijn
helaas geen externe invallers te vinden om een leerkracht in quarantaine te vervangen. Dit komt door het
reguliere personeelstekort en doordat extra personeel al is ingezet voor het Nationaal Programma
Onderwijs na Corona. Van alle collega besturen horen wij dat zij met dezelfde problematiek worstelen.
Voor inval zijn we dus aangewezen op het eigen personeel, maar onze inval capaciteit is zeer gering. Veel
van onze medewerkers hebben hun aanstelling al maximaal uitgebreid. Bovendien hechten we waarde aan
een gezonde werkbelasting voor onze medewerkers. We vragen u om er ook rekening mee te houden dat
wanneer een leerkracht afwezig is en er geen invaller beschikbaar is, er geen onderwijs geboden kan
worden op school. Wanneer een leerkracht in quarantaine moet verblijven, maar geen ziekteverschijnselen
heeft, zal de leerkracht thuis online onderwijs kunnen bieden. Is de leerkracht echter ziek, dan zal er óók
geen online onderwijs mogelijk zijn.
We realiseren ons dat we ouders hiermee opnieuw belasten. We hopen van u opnieuw het vertrouwen te
krijgen dat we bij iedere situatie zullen kiezen voor een zo goed mogelijke oplossing, waarbij we leerlingen
en ouders proberen te ontzien.
Alle gevolgen nog even op een rij:
- Indien zich in een gezin een besmetting voordoet, gaan alle gezinsleden in quarantaine.
- De quarantaine periode duurt minimaal 5 dagen
- U beslist zélf of u uw kind wilt laten testen op Corona besmetting (bij de GGD).
- Testen kan vanaf de vijfde dag vanaf het laatste contactmoment met de besmette persoon.
- Laat u uw kind testen en is de test negatief, dan mag uw kind de dag na de testuitslag weer naar
buiten/naar school.
- Indien uw kind mogelijk ook al eerder klachten had of als hier onduidelijkheid over bestaat, zou een
directe test een keuze kunnen zijn.
Echter uw kind moet ten alle tijden op dag 5 dan óók nog een keer een test ondergaan om een
compleet beeld te kunnen krijgen.
- Een eerste negatieve testuitslag éérder dan op dag 5, zal er niet toe leiden dat een leerling eerder naar
school toe kan komen.
- Laat u uw kind testen en is de test positief dan gaat het hele gezin in quarantaine en volgt u de
richtlijnen die door de GGD worden gegeven.
- Wilt u geen test laten afnemen, dan mag uw kind weer naar buiten/naar school na de totale
quarantainetijd van 10 dagen).
- Voor de kinderen die in quarantaine verblijven (maar geen klachten hebben) zal hybride onderwijs
worden gestart. U ontvangt hierover instructies van de leerkracht.
- Indien een leerkracht in quarantaine verblijft, doen wij ons uiterste best om inval te organiseren.
- Indien een leerkracht zonder ziekte verschijnselen in quarantaine is en er geen inval beschikbaar is dan
zal de leerkracht online onderwijs verzorgen.
- Indien een leerkracht met ziekte verschijnselen in quarantaine verblijft, wordt er géén onderwijs
geboden.
Voor alle duidelijkheid: er wordt in alle gevallen géén noodopvang op school geboden.
Heeft u vragen over de wijzigingen, ons beleid of wilt u zorgen delen? Ik maak graag een afspraak met u.
Natuurlijk is het ook mogelijk om in contact te komen met een van onze MR of TB-leden.

Besteding van extra onderwijsgeld
Het kan u niet zijn ontgaan: het onderwijs ontvangt dit schooljaar extra
geld om onderwijs achterstanden die als gevolg van de coronaschoolsluiting mogelijk zijn ontstaan, te verhelpen. Daar zijn we natuurlijk
heel blij mee. Wij hebben geïnventariseerd hoe we dit geld in het belang
van al onze leerlingen in kunnen zetten. Hoewel er geen invallers of
leerkrachten beschikbaar zijn die op tijdelijke basis willen werken, zijn wij
er in geslaagd een deel van het geld in te zetten voor extra handen in de
klassen. In alle klassen worden kinderen hierdoor extra ondersteund.
Een ander deel van het geld besteden we voor de aanschaf van extra
onderwijs-materiaal. Voor de herfstvakantie zijn daartoe in alle klassen
nieuwe rekenkasten geplaatst. Deze kasten “Ik wil rekenen” sluiten heel
goed aan bij ons Montessori-concept. Ook ons aanbod voor de creatieve ontwikkeling profiteert van het
extra geld. Kortom, we zetten dit extra geld zo breed mogelijk in.
Heeft u hierover vragen of wilt u een toelichting op de nieuwe materialen? Laat het ons weten, we zullen er
met trots over vertellen!

Ouder-enquête
Vorig schooljaar bleek uit de ouder-enquête dat er behoefte is aan het kunnen bijwonen van
bijeenkomsten over opvoeden van het basisschoolkind en aan het deelnemen aan de schoolse activiteiten.
Vorige maand is een vervolg-enquête uitgezet. Met deze vragenlijst wilden wij een meer specifiek beeld
krijgen van de behoefte die er is. Hoe beter wij weten wat de wens is, des te beter kunnen we daarop
anticiperen.
Een aantal ouders heeft de moeite genomen de vervolg-enquête in te vullen. Hartelijk dank daarvoor!
We gaan ervoor zorgen dat we een pakket samenstellen waarmee we zo goed mogelijk tegemoet komen
aan de verschillende wensen. Want dat deze wensen divers zijn is wel zeker: waar de ene groep ouders
alleen maar onder schooltijd, of direct aansluitend aan de schooltijd een bijeenkomst wil bijwonen, geeft
een andere groep aan dat alleen de avonden hiervoor in aanmerking komen. Prefereert de ene ouder een
online bijeenkomst, wil een andere ouder liefst een fysieke. Ook de wens over de onderwerpen loopt
uiteen. Samen met de collega’s van de GGD en 1.Hoorn zal een interessant aanbod over diverse
onderwerpen worden georganiseerd. Via de INFo wordt u hierover t.z.t. nader geïnformeerd.
Ook op gebied van ouderactiviteiten zijn er ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld het starten van een
techniek/timmer club, schaakles of andere creatieve activiteiten. Beschikt u over deze talenten (of andere
natuurlijk) en wilt u ons helpen bij het vormgeven van deze activiteiten? We horen het heel graag.
Natuurlijk blijven andere ideeën ook van harte welkom.

Grieken en Romeinen (Pimpelmezen)
Bij de Pimpelmezen zijn wij net begonnen aan het thema: Grieken en Romeinen.
Er zijn al 2 lessen geweest en we hebben zelfs tijdens de weeksluiting een lied over de
Romeinse “limes” gezongen.
De aankomende 14 weken (!) zullen wij ons verder verdiepen in dit onderwerp.
Door in groepjes aan bepaalde onderdelen van het thema te werken, hopen wij aan het
eind van de projectperiode een eigen boek met informatie over de Grieken en Romeinen
te hebben gemaakt.
Dit is dus een echt klassenproject waaraan iedereen een bijdrage levert!
Om onze aandachtstafel in de klas verder aan te kunnen kleden zouden wij het fijn vinden
als deze wordt aangevuld met materialen die bij dit thema horen.
Denk hierbij aan oude voorwerpen en boeken over de Grieken en Romeinen, maar ook aan foto’s van
plaatsen waar dit thema terugkomt.
Heeft u of een familielid/kennis veel kennis van dit onderwerp en wilt u dit met ons delen, dan bent u van
harte welkom om een gastles bij de Pimpelmezen te komen verzorgen.

Vikingen (Kaketoes)
De komende periode zullen de Kaketoes het thema ‘Vikingen’ behandelen.
Ze onderzoeken o.a. in welke tijd ze hebben geleefd, waar ze naar toe zijn
gereisd, welk geloof ze aanhingen en hoe hun dagelijks leven eruit zag. Zo
weten ze al dat de Vikingen dol op vis waren!
Ze zullen ook veel leren over de huidige Scandinavische landen
Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Heeft u thuis boeken, of ander materiaal dat te maken heeft met dit thema,
dan houden wij ons aanbevolen om onze aandachtstafel hier mee aan te vullen.
Heeft u of een familielid/kennis veel kennis van dit onderwerp en wilt u dit met de Kaketoes delen, dan bent
u van harte welkom om een gastles te komen verzorgen. Laat het de juffen van de Kaketoes maar weten!
Alvast bedankt.

Pietengym
Over twee weken, op woensdag 1 december, zal voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 de
traditionele pietengymles zijn! Wanneer de kinderen het willen mogen ze op deze dag
verkleed komen gymmen.
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 zal er op maandag 29 november een pietengymles zijn!
Uiteraard maakt het behalen van een Pietendiploma deel uit van de les. We zijn benieuwd of
alle kinderen dat weten te behalen…. Misschien thuis nog even op oefenen 😉

Schoolfruit
Van 15 november tot en met 23 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten
van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig
weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de kleine pauze om in de klas op te eten.
Deze week genieten we van wortels, appels en ananas!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk! Het schoolfruit zal op dinsdag, donderdag en vrijdag worden
aangeboden.

In de periode van 15 november tot en met 20 april hoeven de kinderen dus geen pauzehapje mee
naar school te brengen op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Agenda
Vrijdag

19 november

KZing! Door meester Evan

Vanaf

22 november

Zwerfafvalproject (week van duurzaamheid)

Dinsdag

23 november

ICT lessen door juf Debby

Donderdag

25 november

Mediator-training

Vrijdag

26 november

Gastles over Energie (Kaketoes en Pimpelmezen)

Vanaf

29 november

Rapport/oudergesprekken (op inschrijving)

Vrijdag

3 december

Sinterklaasviering op school (kinderen vanaf 12.00 uur vrij)

Maandag

6 december

STUDIEDAG (alle kinderen gehele dag vrij)

Donderdag

9 december

ICT lessen door juf Debby

Vrijdag

10 december

KZing! Door meester Evan

