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Agenda:  
oktober 

1 Schoolreis groepen 3 t/m 8 
5 Dag van de leraar 
7 Zwaaimoment 
9 voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8 
10 Meester Rob jarig  
12 Schoolontwikkelingsvergadering 

19  t/m 23 Herfstvakantie  
26 groepsbesprekingen 
29 groepsbesprekingen 

 
November 
23 en 25 Gespreksavonden sociaal emotionele ontwikkeling. Van alle kinderen wordt minstens 1 

ouder verwacht.  
23, 24, 25 Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs ouders en kinderen groep 8 
 
Bijbelse Geschiedenis: 
Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. Het thema van 
deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen.  
De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer 
actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijk je misschien wel een beetje 
op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als 
iemand met je meegaat, dan lijk je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de 
woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijk je op de mannen die 
Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had. 
 
28 sept - 2 okt Bezoek van Jetro, Exodus 18 

De berg Sinai, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20 

5 t/m 9 okt. Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 en 31:18 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:15-20 

12 t/m 16 okt. Gaat God nog mee?, Exodus 33 
Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10 
Vertrek van de Sinaï, Numeri 10:11-36 

26  t/m 30 okt. Verkenners, Numeri 13:1-24 
Is dat nou een beloofd land?, Numeri 13:25-33 
Gaan we of gaan we niet?, Numeri 14:1-9 
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Nieuwe leerlingen 
We feliciteren Jari van Lienden en Micha Heikamp met hun          
vierde verjaardag en heten hen van harte welkom op De          
Schakel. Voor Jari staat zijn stoel klaar in groep 1/2a, voor           
Micha in 1/2b. 
 
Personeel 
Onze interieurverzorgster Ineke Voerman heeft een operatie ondergaan, waardoor zij niet in staat is om               
haar werk uit te voeren. Haar werkzaamheden worden nu uitgevoerd door interieurverzorgsters van             
CPOV-facilitair. 
 
Stagiaires  
U heeft misschien via uw kind gehoord dat hij/ zij les heeft gekregen van een stagejuf of stagemeester.                  
Ja, ja u leest het goed, er zijn dit jaar niet alleen stagejuffen, maar zelfs 2 stagemeesters op De                   
Schakel. Dat belooft wat voor de toekomst van het onderwijs! Wij wensen onze studenten van de CHE                 
veel succes bij ons op school.  
 
Schoolgids 
Onze schoolgids is aangepast aan de actualiteiten. De MR heeft instemming verleend. U heeft              
intussen de gids via e-mail ontvangen. In onze schoolgids vindt u informatie over het reilen en zeilen op                  
De Schakel. Veel praktische zaken staan beschreven, zoals de schooltijden, het vakantierooster,            
wijze van ziekmelden of verlofaanvragen etc. Doorlezen en opslaan bevelen we dan ook van harte aan. 
 
Verlof aanvragen 
Verlof aanvragen kan uitsluitend via het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’. 
De leerplichtambtenaar Veenendaal verplicht ons van elke verlofaanvraag een kopie van het            
aanvraagformulier in onze administratie te bewaren. Dit formulier kunt u downloaden via onze website              
onder ‘formulieren’, of op (laten) halen bij meester Rob. Een vrije dag is gebonden aan strikte regels                 
vanuit de leerplichtwet. Ook vrij vragen voor een langer tandarts- of doktersbezoek kan uitsluitend via               
dit formulier. Wilt u erop toezien dat u bijtijds verlof aanvraagt? 
 
‘Informatieavond’ 

We kijken terug op geslaagde informatiemomenten. Veel ouders hebben we          
online mogen ontmoeten tijdens de verschillende meets die er zijn geweest.           
Ontmoeten op afstand, het blijft vreemd, maar fijn dat het op die manier wel              
mogelijk was. 
Ouders van leerlingen uit groep 8 en 1/2a en 1/2b hebben we op gepaste              
afstand  in school ontvangen. 
Fijn dat we u op hebben kunnen bijpraten over dat wat u kind staat te wachten                
dit (en komend) schooljaar. 
 
 

Adresgegevens  
Onlangs heeft u weer het formulier ingevuld met namen en telefoonnummers zodat onze administratie 
weer up to date is. Tussentijds vinden er ook regelmatig wijzigingen plaats. Wilt u deze  in het belang 
van uzelf, uw kind en school aan ons doorgeven? U doet dit door een mailtje aan onze administratief 
medewerker Gea van der Poel, gea.vanderpoel@schakelveenendaal.nl. Zij zal dan de leerling 
administratie bijwerken en de wijziging doorgeven aan de betreffende leerkracht(en). Zo voorkomen we 
bijvoorbeeld dat wij  u in geval van nood niet kunnen bereiken. Het blijkt de laatste tijd dat veel ouders 
hun vaste telefoonaansluiting opzeggen en alleen nog maar mobiel te bereiken zijn. Bent u daar één 
van geeft u dit dan ook door s.v.p. Wij halen dan uw vaste nummer uit onze administratie. 
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Oproep hulpouders 
Ook dit jaar kunnen we vanwege allerlei activiteiten weer veel hulp gebruiken. Er moet nog blijken                
welke activiteiten er door kunnen gaan. Gelukkig ontvangen we elk jaar veel aanmeldingen van ouders               
voor hulp. We rekenen er op dat dit voor het schooljaar 2020-2021 ook het geval zal zijn. De brief met                    
de oproep om te helpen ontvangt u binnenkort.  
 
Oproep Pleinouders 
In samenwerking met de gemeente Veenendaal stellen wij het plein open. Uw kinderen én andere               
kinderen uit de buurt kunnen op deze manier na schooltijd, in de zomermaanden ’s avonds, in het                 
weekend en tijdens de schoolvakanties genieten van een extra leuke, veilige speelplaats. Dat kan              
alleen met hulp van ouders. Een trouwe groep van 8 ouders helpt ons al enkele jaren. 2 ouders                  
hebben zich afgemeld voor het nieuwe seizoen. We zijn daarom dringend op zoek naar uitbreiding van                
de groep, zodat de ouders minder dan één keer in de 8 weken aan de beurt zijn. 
Woont u in de omgeving van school? Het kost u eens in de 10 weken maar weinig tijd. Doet U mee??                     
Uw hulp houdt het volgende in:  
● De beurten worden telkens voor de duur van een week uitgevoerd, van vrijdag tot vrijdag.  
● In het weekend en tijdens vakanties opent een pleinouder het hek ’s morgens op een zelf te                 

bepalen tijdstip en sluit het hek ’s avonds rond 20.00 uur ook weer af. Wanneer u ’s avonds niet in                    
de gelegenheid bent, kan het hek ook eerder afgesloten worden. Liever niet laat in de avond                
afsluiten. 

● In de herfst en winter wordt het plein bij schemering afgesloten. Bij slecht weer kan het plein al                  
eerder afgesloten worden of gesloten blijven. 

● Tijdens de wintertijd wordt het hek op werkdagen aan het eind van de middag afgesloten door                
personeel van school. Tijdens de zomertijd wordt het hek ’s avonds door een pleinouder afgesloten. 

● Elk jaar wordt er een rooster samengesteld waarop de beurten vermeld staan.  
● Iedere pleinouder ontvangt een exemplaar van het rooster en een overzicht van naam, adres,              

telefoonnummer en e-mailadres van de overige pleinouders 
● Eén van de ouders heeft de sleutel van het hek. Na de week waarin men de beurt heeft, wordt de                    

sleutel van het hek bezorgd bij de volgende pleinouder op het rooster. 
● Bij verhindering vraagt men zelf een andere pleinouder de beurt te ruilen of over te nemen.  
● Alleen het hek van het grote plein wordt geopend. Aandachtspunt daarbij: de punt van de stang van                 

het hek moet naar voren wijzen wanneer het hek gesloten is. 
● Op maandag 12 juli 2021 komen de pleinouders na de rapportavond om 20.00 uur zo mogelijk bij                 

elkaar in de personeelskamer om de gang van zaken te evalueren en zo nodig het rooster voor de                  
zomervakantie bij te stellen. 

● Aan het begin van ieder schooljaar wordt een nieuwe oproep gedaan om de groep pleinouders te                
versterken. Aan de hand van nieuwe aanmeldingen wordt in september een nieuw rooster             
samengesteld. 

● Orde handhaven behoort niet tot de taak van de pleinwacht. Bij onregelmatigheden kunt u melding               
doen bij de politie- 0900-8844. Dit is met de politie afgesproken. De politie heeft toegezegd extra te                 
surveilleren. Ik heb regelmatig contact met de wijkagent. Graag ook even een telefoontje of mailtje               
naar mij bij onregelmatigheden. 

 
Wilt u meedoen? Aanmelden kan bij meester Rob of via de.schakel@cpov.nl 
U doet er de kinderen een groot plezier mee! 
 
Na schooltijd 
Om 14.30 uur gaat de bel, de schooldag zit erop, maar gaat ook iedereen naar huis? De klassendienst                  
doet nog enkele klusjes, er wordt nog wat werk afgemaakt, er moet nog iets worden uitgepraat met de                  
juf of … 
Kleine dingen waardoor uw kind nog even langer blijft in het “afmaakkwartiertje”. Dit uitloopje is prettig                
voor ons, maar komt voor u of voor de naschoolse opvang niet altijd uit. Neemt u in dat geval even                    
contact op met de leerkracht zodat hij/zij een passende afspraak met u en uw kind kan maken.  
Duurt het afmaken langer dan een kwartiertje, dan neemt de juf contact met u op. 
Een aantal kinderen gaat om 14.30 uur naar de BSO. De meesten van hen gaan naar Kwink op De                   
Schakel, enkele andere kinderen gaan naar een opvang elders. Deze kinderen verzamelen zich bij de               
grote rode stoelen in de grote hal om opgehaald te worden door een medewerker van de opvang.  
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Een enkele keer komt het voor dat een chauffeur of medewerker een kind komt ophalen, maar dat het                  
kind er niet is door ziekte, een feestje of andere reden. We verzoeken u dit zelf door te geven aan de                     
betreffende NSO. 

 
.  
 
inloop/zwaaimoment groep 1/2  
Het is helaas nog steeds niet mogelijk om op deze 
spontane manier ouders in school te ontvangen. 
Om u toch een kijkje in de groep te geven organiseren 
we woensdag 7 oktober weer een zwaaimoment. Op 
vrijdag is het door organisatieproblemen niet mogelijk 
een zwaaimoment te houden. 
 

 
Zwaaimoment groep 3 t/m 8 
Op verzoek van een aantal ouders bieden we op 7 oktober ook ouders van de hogere groepen de                  
gelegenheid om via het raam een kort kijkje in het lokaal van hun kind te nemen. 
Zodra om 8.30 uur alle kinderen van het grote plein naar binnen zijn, mogen eerst ouders van                 
leerlingen van groep 7 over het glazenwasserspaadje, wat begint bij de tafeltennistafel, naar het lokaal               
van hun kind lopen. Dit paadje is éénrichtingsverkeer. Loopt u na een kort zwaaimoment het pad                
helemaal uit en verlaat het schoolterrein via de uitgang van het plein bij de dagopvang aan de                 
Warendorp. Vervolgens zijn ouders van kinderen uit groep 6 aan de beurt, dan groep 8, groep 4 en tot                   
slot groep 5. Houdt u wel de onderlinge 1,5 m afstand in de gaten?  
Ouders van kinderen uit groep 3 mogen zodra alle kinderen om 8.30 uur van het grote plein zijn in het                    
rondje rond de boom kijken. Zij volgen daarbij de looprichting van de pijlen en houden ook de 1,5 m                   
afstand in de gaten. Aandachtspunt daarbij is de ingang van het rondje. 
 
Activiteiten en corona 
Het zijn onzekere tijden. In de kranten lezen we over het al dan niet doorgaan van activiteiten als bijv.                   
de intocht van Sinterklaas. Dit geldt ook voor de organisatie van dergelijke activiteiten binnen school.               
Hoe kunnen we verantwoord vormgeven aan ……? Het zorgt voor veel extra denkwerk en stress bij de                 
verschillende commissies.  
De open lessen, zoals deze gepland staan voor november kunnen niet doorgaan. Wellicht op een later                
moment in het schooljaar. Ook het schoolhockeytoernooi is verplaatst naar het voorjaar. 
Een Kerstviering met ouders is ook geen verstandige keuze nu. Hoogstwaarschijnlijk vieren we het              
kerstfeest op woensdag 16 december aan het begin van de avond met de kinderen in de klas.  
 
Schakelafspraken 
Met elkaar hebben wij een paar jaar geleden samen met de kinderen de Schakelafspraken opgesteld.               
Deze afspraken worden ieder jaar in de eerste schoolweek weer met de kinderen besproken. Het is de                 
bedoeling dat zij hun best doen zich aan deze afspraken te houden. Om de afspraken levend te                 
houden, stellen wij elke maand één afspraak centraal. In het Schakelaartje leest u maandelijks welke               
afspraak die maand aan de orde is. U vindt de afspraken in de schoolgids, , in de hallen en in iedere                     
klas.  
Deze maand staan de volgende afspraken centraal:  
 
“We helpen elkaar”. 
 
“We zijn allemaal anders. We houden rekening met elkaar en hebben respect voor elkaar”. 
 
Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen geldt: 

                                               Help elkaar een handje 
 
 
 
 
 

4 
 



 
Kinderpostzegels  
Heeft u in de afgelopen week enthousiaste kinderen aan uw deur           
gehad? Dat kan kloppen! Ook dit jaar heeft groep 7 namelijk weer            
meegedaan aan de kinderpostzegelactie. De organisatie heeft       
ervoor gezorgd dat dit corona proof kon plaatsvinden. Met elkaar          
zijn de kinderen aan de slag gegaan om zoveel mogelijk          
producten te verkopen. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor de            
ruim 90.000 kinderen in ons land die geen veilige thuisbasis          
hebben. Wat dat bedrag is geworden? Dat leest u in het volgende            
Schakelaartje! 
 
 
Kinderboekenweek 2020:  

 
De Kinderboekenweek is weer begonnen!! Dit 
jaar met het thema: ' En toen....'. 
Als introductie van het thema is juf Mariëlle in 
een tijdmachine gestapt. Ze ontmoette allemaal 
mensen uit het verleden. 
Ook nam ze van haar tijdreizen allemaal leuke 
boeken mee voor in de klas. Alle kinderen 
hebben het filmpje van de tijdreis kunnen 
bekijken in de klas. De komende periode gaan 

we verder werken met dit thema. Voor de groepen 1 t/m 4 is er bovendien een kleurwedstrijd, voor de 
groepen 5 t/m 8 is er de voorleeswedstrijd met op vrijdagmiddag 9 oktober de finale. We zien uit naar 
een leuke week!  
 
Ook thuis kunt u meedoen. 
Als u bij de Bruna kinderboeken  koopt, kunt u uw bon inleveren bij de juf. Van alle ingezamelde 
kassabonnen mag de school dan voor 20% gratis boeken uitzoeken bij de Bruna. 
Dus....hoe meer bonnen des te meer gratis boeken er aangeschaft kunnen worden! 
De Kinderboekenweek duurt tot 11 oktober. 
Doet u mee?  

 

Van het lunchteam 
Het lunchteam zoekt versterking. De werktijden zijn van 11.30 tot 13.00           
uur . In die tijd wordt met twee groepen (niet tegelijk uiteraard) gegeten             
en buiten gespeeld. U ontvangt voor uw inzet ook een heus salaris,            
gebaseerd op de vrijwilligersvergoeding. Iets voor u om op één van de            
‘lange’ dagen maandag, dinsdag, donderdag en of vrijdag ons team te           
komen helpen? Voor meer informatie kunt u een appje sturen naar de            
coördinator: Helma van Roekel 0622702242., of bellen met meester         
Rob, 511133. 

 
 
 
Overblijfgeld ophalen 
Met de invoering van het continurooster is de overblijf komen te vervallen. De overblijfgroep is voor een 
groot deel verder gegaan als lunchteam. Voor de vakantie is er een oproep gedaan om alle 
overblijfmunten in te leveren. Daarna zijn er enveloppen klaargemaakt met geld ter waarde van de 
ingekochte overblijfmunten. Ouders zijn opgeroepen de envelop met geld op te komen halen. Lang niet 
alle ouders waren in de gelegenheid. Vandaar dat er nu nog een aantal enveloppen liggen bij meester 
Rob. Heeft u overblijfmunten ingeleverd en het geld nog niet terug gehad? Kom het dan even ophalen 
bij meester Rob. Wij geven de enveloppen met geld niet zomaar mee met kinderen. Wilt u dat we de 
envelop met geld wel meegeven aan uw kind, laat dit dan weten aan meester Rob. Dat kan telefonisch 
of via de.schakel@cpov.nl  
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Van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober genieten we van een weekje 
herfstvakantie. We wensen een ieder een fijne week toe. 

 

Rookvrij 
Per 1 augustus mag er op alle schoolpleinen in Nederland niet meer gerookt 
worden. Op De Schakel liepen we al jaren vooruit op deze regel en is roken not 
done. 
 
 
Nieuwe website 
Onze website was langzamerhand aan een opfrisbeurt toe. Daar hebben we de laatste tijd in 
samenwerking met een gespecialiseerd bureau hard aan gewerkt. Onze nieuwe website is bijna klaar. 
We hopen u binnenkort te kunnen melden wanneer u de site voor het eerst kunt bekijken. Dat zal eerst 
nog een vrij kale versie zijn. De verdere invulling volgt vanzelf in de weken daarna. Nog even geduld. 
Vanwege de privacy plaatsen wij geen foto’s meer op de website. Daarvoor gebruiken wij Parro. Wij 
hebben de laatste tijd geen energie meer gestoken in de oude website. Vandaar dat de daar 
aanwezige informatie niet meer up to date is. We hopen dat we de oude website spoedig van het 
internet kunnen verwijderen.  
 
 
VierkeerWijzer / Blink 
Zoals bekend zijn wij een VierkeerWijzer school. Wij werken 
al een aantal jaar volgens deze manier en geven daarmee 
goed onderwijs, maar kan het nog beter? 
De laatste jaren zijn er veel nieuwe methoden op de markt 
gekomen die veel ruimte geven aan ontdekkend en 
onderzoekend leren. Eén van deze methoden is “Blink”. 
We willen dit schooljaar deze methode al dan niet in 
combinatie met Vier keer Wijzer uitproberen.  
Aan het eind van dit probeer jaar bekijken we met elkaar hoe 
we het beste verder kunnen gaan met ons wereldoriëntatie 
onderwijs of dat we nog verder moeten zoeken. Dit alles 
onder het motto: iedere dag een beetje beter. We houden u 
op de hoogte.  
 
 
CO2 meting in de klas. 
Hoewel het RIVM heeft aangegeven dat de ventilatie in klaslokalen geen rol speelt bij een eventuele 
verspreiding van het Coronavirus, is er recentelijk wél meer aandacht gekomen voor de ventilatie in 
schoolgebouwen. Op verzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft in 
de afgelopen week daarom een steekproef plaatsgevonden waarin aan de hand van een meting van 
het CO2- gehalte werd gekeken hoe effectief de ventilatie in onze klaslokalen is.  
De uitkomst van de steekproef is dat de gemeten CO2 waarden in alle gevallen voldoen aan de door 
de overheid gestelde grenswaarde. We doen er alles aan om er voor te zorgen dat dit ook zo blijft.  Wel 
is het zo dat tijdens de meting in de lokalen veel ramen en ook de deuren open stonden. Ook nu de 
buitentemperaturen dalen, willen we  optimaal ventileren. Wij adviseren daarom de kinderen iets 
warmere kleding aan te laten trekken.  
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Protocol Corona 
We hebben u al eerder geïnformeerd dat we, voor de veiligheid en gezondheid van kinderen, ouders 
en medewerkers, het bestaande protocol van de overheid en de GGD blijven volgen. kort geleden heeft 
u via e-mail hierover een brief ontvangen van onze bestuurder CPOV, Johan van Leeuwen. Onder 
andere de afstandsregel (1,5 meter voor volwassenen) en ventilatie- en hygiënevoorschriften blijven 
voor iedereen in en rond de school van kracht. Laten we hier samen zorgvuldig in blijven.  
Toch kan het gebeuren dat er een leerkracht, student of andere medewerker positief getest wordt. Ook 
kan het voorkomen dat een leerkracht thuis moet blijven vanwege corona gerelateerde klachten bij 
zichzelf of een huisgenoot. Daarnaast hebben we ook regelmatig te maken met leerlingen die vanwege 
corona gerelateerde klachten thuis moeten blijven. We hebben nagedacht over hoe in deze gevallen te 
handelen. De afspraken die wij op De Schakel gemaakt hebben hierover leest u in onderstaande 
stukjes. De komende tijd zal er vast nog het nodige op ons af komen – laten we met elkaar voorzichtig 
blijven! 
 
Afspraken wanneer een leerkracht, student of andere medewerker positief getest wordt.  
Allereerst nemen we onmiddellijk contact op met de GGD. Met hen stemmen we af wat er op dat 
moment nodig is. In het algemeen geeft de GGD de volgende richtlijnen: 

● De positief geteste persoon gaat 10 dagen in quarantaine 
● Alle personen boven de 18 jaar, die langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van de  

positief geteste persoon zijn geweest, worden door de GGD via een contactpersoon benaderd.  
Met hen worden verdere afspraken gemaakt. In verband met de enorme drukte op dit moment 
kan hier een andere keuze in worden gemaakt. Voor meer richtlijnen kunt u kijken op  
          https://lci.rivm.nl/leefregels  

● Mits er voldoende leerkrachten zijn, blijft de school open. 
● Alleen wanneer de school door gebrek aan leerkrachten moet sluiten, worden alle ouders  

geïnformeerd. Bij een enkele positief geteste persoon zullen alleen betrokkenen via de school  
benaderd worden. 
 

Afspraken wanneer een leerkracht vanwege corona gerelateerde klachten thuis zit 
a. Er wordt een verzoek voor een invaller geplaatst bij IPPON 
b. Wanneer er geen invaller van IPPON beschikbaar is, of wanneer het in de gegeven 

situatie beter is, wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de collega die 
aangesteld is in de werkdrukverlichting voor vervanging ingezet.  

c. Wanneer a of b geen oplossing brengt, wordt de duo-partner benaderd, mits deze te 
kennen heeft gegeven dat er de bereidheid is in te vallen op niet werkdagen.  

d. Wanneer a, b en c geen invaller oplevert, wordt er via WhatsApp een oproep gedaan 
aan collega’s die aangegeven hebben benaderd te mogen worden op niet werkdagen in 
te vallen. 

e. Wanneer a,b,c en d geen invaller oplevert, wordt er bekeken of er nog andere 
mogelijkheden voorhanden zijn. Zo niet, dan worden ouders via Parro te kennen 
gegeven dat de kinderen die dag geen les hebben.  

f. Mocht vervanging in één groep voor opeenvolgende dagen niet te regelen zijn, dan 
wordt de volgende dag een andere groep vrij gegeven en geeft de daardoor vrij 
geroosterde leerkracht les in de groep die eerder thuis moest blijven.  

Deze procedure is in feite onze ‘normale’ procedure bij ziekmelding. Deze staat in de schoolgids.  
 

Afspraken wanneer een leerling corona gerelateerde klachten ontwikkelt. 
 Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar 
huis. Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan worden eventuele broers/zussen 
hierover ook geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan niet naar de BSO. Als een 
leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

●        voor leerlingen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: 
○        als de leerling ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 
○        als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19 
○        als een huisgenoot van de leerling koorts (boven de 38 graden Celsius) heeft en/of 

last van benauwdheid 
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Voor meer informatie zie:https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

●        Wanneer een leerling positief getest is op Corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven 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. 

Zie voor meer informatie over thuisblijven:https://lci.rivm.nl/leefregels 

●        Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden Celsius en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

●        Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang. 

●        Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 
dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 

Zie voor meer informatie:https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 
Afspraken wanneer een leerling thuis zit vanwege ziek zijn of corona gerelateerde klachten 

o Ziek: korter dan 3 á 4 dagen- geen actie nodig. Wij bekijken bij terugkeer wat het kind 
gemist heeft en bijgewerkt moet worden. Langer dan 3 á 4 dagen - informeer hoe het 
gaat. Zo mogelijk huiswerkafspraken.(als bij corona, zie hieronder)  

o Thuis vanwege corona gerelateerde klachten van kind zelf of gezinslid- het kind 
krijgt zo snel mogelijk thuisonderwijs, uiterlijk vanaf de 2e verzuimdag. Dit kan door een 
Parro naar ouders te sturen voor een huiswerkprogramma. Daarna kan zo mogelijk op 
de 1e, maar in ieder geval de 2e verzuimdag een pakketje opgehaald worden voor het 
thuiswerk. Ook mogelijk: programma in Classroom. de leerkracht kiest zelf voor de vorm 
die past. Belangrijk is om de communicatie met kind en/of ouders voort te zetten, zodat 
we het kind niet uit het oog verliezen.  Dit geldt in ieder geval voor groep 3 t/m 8. Ook 
voor thuiszitters in groep 1/2 kan een eenvoudig programmaatje verzorgd worden.  

 
 
Studiedag 
Onder leiding van 2 trainers van Novilo hebben  we ons samen met de collega’s van De Grondtoon 
over het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden gebogen. Ook deze studieochtend liep door Corona 
anders dan gewild. In plaats van live het gesprek met elkaar aan te gaan en met en van elkaar te leren, 
zijn de teams op hun eigen school gebleven en middels Zoom aan het werk geweest. 
 
 
 
Gevonden voorwerpen. 
Gevonden kledingstukken worden in de mand bewaard die aan de rechterkant achter het podium staat.               
Waardevolle spullen worden altijd ingeleverd bij meester Rob. Hij legt ze achter het beeldscherm van               
zijn computer op zijn bureau. Iets kwijt? Vraag uw kind een kijkje te nemen!  
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Zien ze er niet prachtig uit? 
Op schoolreis met groep 1/2 
naar De Boterbloem in 
Leersum in onze nieuwe 
Schakel Shirts. 
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