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Nieuwsflits 7
Vrijdag 5 februari 2021
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van het laatste
nieuws. De vorige Nieuwsflits stond geheel in het teken van het coronavirus. Ook nu zal daar weer het
nodige over in staan, nu de school D.V. maandag 8 februari weer open mag. Daarnaast willen we in
deze nieuwsbrief ook weer bij andere zaken uit het schoolleven stil staan.
Personeel
Met de gezondheid van juf Petra Kunst is het nog steeds moeilijk. Er ligt op dit moment nog steeds een
weg voor haar van onderzoek en behandeling. We kunnen ons goed voorstellen hoe moed benemend
dit is. De verwachting is, dat zij dit cursusjaar niet meer zal kunnen terugkeren in groep 2. Wel is de juf
om een paar momenten in de week op school om lichte werkzaamheden te verrichten. We wensen de
juf alle goeds toe!
Inmiddels ons onze schoonmaakster Wilma Noorthoek ook weer begonnen na haar periode van
zwangerschapsverlof. We willen Pia Verloop en ook Aline Steijn hartelijk bedanken voor hun werk in
de achterliggende periode.
Juf Jolien Meijer uit groep 7 en juf Judith van Rossum uit groep 2 starten volgende week met hun LIOstage. Daar zullen de leerlingen niets van merken, want deze leerkrachten doen dit gewoon op hun
werkdagen. Voor de beide jufs zijn het wel belangrijke stappen richting het einde van hun opleiding en
het behalen van hun diploma.
Terugblik op het thuisonderwijs
Als u deze Nieuwsflits leest, is de periode van het thuisonderwijs bijna ten einde. Er liggen weer 5
weken achter ons, waarin de leerlingen niet het onderwijs konden krijgen, zoals we dat gewend zijn.
Veel werk kwam er op uw schouders, in het lesgeven en begeleiden van uw kind(eren). We willen
vanuit de school onze grote waardering uitspreken voor al de inzet. Ook voor ons als personeelsleden
van de school was dit weer een bijzondere periode, waarin we werk deden, wat we nooit eerder
gedaan hadden. We hebben geprobeerd om leerachterstanden zo veel als mogelijk te beperken, maar
in de komende periode zal dat zeker nog de aandacht vragen. We zijn heel blij dat we komende
maandag allemaal weer naar school mogen. Bij de start van het onderwijs willen we niet in de eerste
instantie naar de leerresultaten gaan kijken, maar eerst naar het welbevinden van de leerlingen. Met
elkaar moeten de leerkrachten en leerlingen toch weer een beetje opnieuw opstarten in hun groepen.
Ook al is het maar één week voor de voorjaarsvakantie, toch denken we dat dit heel waardevol is.
Rapport en gespreksavonden
De leerlingen krijgen hun rapport mee op D.V. donderdag 25 februari. Op dit rapport zullen in de
groepen 3 tot en met 8 deze keer geen cito-resultaten vermeld staan. Deze toetsen worden ook pas in
de maand maart afgenomen en zullen dus pas zichtbaar zijn op het rapport aan het einde van dit
cursusjaar. De gespreksavonden zijn gepland op D.V. donderdagavond 4 maart en maandagavond 8
maart. De gesprekken voor de leerlingen van groep 0/1 tot en met 7 zullen deze keer via de telefoon
plaatsvinden en de leerkrachten zullen u volgens een rooster bellen. Ieder kind krijgt daar weer een
strookje van. Mocht u nu al weten dat u verhinderd bent op één van deze avonden, wilt u dit dan alvast
doorgeven aan Conny van Dijke via c.vandijke@konjusch.nl? Zij kan er dan rekening mee houden bij
het maken van de planning.
Voor groep 8 zijn er aparte gesprekken met de ouders en zullen niet op deze avonden plaatsvinden.
De gesprekken over de leerlingen van groep 8 zullen gericht zijn op de verwijzing naar het Voortgezet
Onderwijs.

Regels rondom het heropenen van de school
Met het opnieuw weer naar school gaan vanaf aanstaande maandag, gelden er ook weer regels.
Allereerst zijn er de oude en inmiddels bekende regels. Toch willen we deze hieronder nog een keer
noemen voor de duidelijkheid:
- We letten goed op de hygiëne. Op school gebruiken we handgel, maar ook desinfectiemiddel om
meubels en materialen regelmatig schoon te maken.
- Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen wel naar school. Bij signalen, die zouden
kunnen wijzen op het coronavirus (zoals benauwdheid, koorts, etc.), blijven kinderen wel thuis.
- Als er iemand in het gezin corona heeft, blijft het hele gezin thuis. (Dat geldt ook voor koorts en
benauwdheid)
- Leerlingen worden niet binnengebracht in de school aan het begin van de schooldag. Wel mogen
er ouders de school inkomen, die een specifieke taak hebben, zoals overeetmoeder, hulpmoeder,
etc. Let er wel op, dat als u de school inkomt, dat u geen gezondheidsklachten mag hebben.
- In het kader van de leerlingenzorg kan het voorkomen dat er een externe op school komt.
Gesprekken die belangrijk zijn, gaan soms wel door op school, maar dan worden wel de nodige
veiligheidsmaatregelen genomen.
- Als personeel en volwassenen houden we onderling 1,5 meter afstand. De leerlingen hoeven tot
de leerkracht geen 1,5 meter afstand te houden en ook bij kinderen onderling geldt deze regel
niet. Let op: Bij de nieuwe regels komt er wel een aanvulling bij deze regel.
Naast deze al bestaande regels, komen er vanaf D.V. maandag 8 februari nog een aantal aanvullende
regels bij:
- Alle leerlingen van de school worden in cohorten verdeeld. De school bestaat uit 3 cohorten:
Cohort 1
De leerlingen van groep 0/1en 2
Cohort 2
De leerlingen van groep 3 en 4/5
Cohort 3
De leerlingen van groep 6 en 7/8
Binnen het cohort hoeven de leerlingen geen 1,5 meter afstand tot elkaar en de leerkracht te
bewaren. Wel moeten ze 1,5 meter afstand bewaren tot leerlingen uit een ander cohort. Deze
regel geldt als voorzorg bij een besmetting.
- De personeelsleden zullen er voor zorgen, dat de leerlingen uit de verschillende cohorten zich niet
mengen. Het voordeel is dat we 3 pleinen rondom de school hebben en de groepen daar al buiten
spelen met hun cohort.
- Leerlingen gaan dus bij aankomst op school direct naar het plein waar ze horen, zodat ze zich zo
weinig mogelijk mengen met kinderen van groepen buiten hun cohort. Het voordeel van deze regel
is, dat we geen gescheiden aanvangstijden krijgen en dat we ook niet op verschillende tijden
pauzes hoeven te houden.
- Als er een kind op school is geweest en daarna positief getest wordt, zal na overleg met de GGD
deze klas en de leerkracht in thuisquarantaine moeten. Ook kan het zelfs zo zijn, dat het hele
cohort in thuisquarantaine moet. Na 5 dagen vragen we dringend aan de personen uit die klas of
uit het cohort zich dan laten testen en bij een negatieve testuitslag mogen leerkrachten en
kinderen dan weer naar school. Als u uw kind niet wil laten testen, hebben we daar als school
begrip voor, maar dan duurt de thuisquarantaine 10 dagen. Let op: Deze situatie geldt dus alleen
als er op school een besmetting plaatsvindt en niet als de besmetting vanuit de thuissituatie
komt.
- Als er leerkrachten of leerlingen in thuisquarantaine zitten vanwege een besmetting op school,
hoeven de andere huisgenoten niet in quarantaine. We zullen u bij een besmetting op school
vanzelfsprekend informeren via een brief, maar we hopen dat dit zich niet voordoet.
- We hebben besloten om geen mondkapjesplicht in te voeren voor zowel de leerlingen als de
personeelsleden. Als u het wel fijn vindt dat uw kind een mondkapje draagt bij het verplaatsen
door het schoolgebouw, is daar alle ruimte voor.

-

Het trakteren mag in de komende periode alleen in de eigen klas. Denkt u bij de traktatie ook aan
een verpakking, zodat deze ‘coronaproof’ is? De traktatie moet ’s morgens met de leerling
meegegeven worden.
- Voorlopig zullen we niet gymmen in de gymzaal van De Wimpel. Wel is het mogelijk om buiten te
gymmen op het veld als het weer dat toelaat. De kleuters kunnen wel in het speellokaal om te
gymmen.
- We hebben een continurooster overwogen, maar de voordelen daarvan wegen voor onze school
niet op tegen de knelpunten. Er zijn altijd een aantal kinderen die overeten op school. Ook bij het
overeten zullen we de cohorten zoveel mogelijk gescheiden houden.
We hopen met deze extra maatregelen dat de school weer veilig open kan, maar ook dat het goed
werkbaar blijft voor de leerkrachten en de leerlingen. Enerzijds hebben we de verantwoording en de
plicht om het nodige te doen en anderzijds mogen we op Hem vertrouwen als die Gever van alle
dingen, zoals het verwoord is in Psalm 37 vers 2 en 3 (berijmd):
Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.
Namens het personeel,
T. de Waard
Agenda: (Voor alle data geldt: D.V.)
Vrijdag 12 februari:
Maandag 22 februari:
Woensdag 24 februari:
Donderdag 25 februari:
Donderdag 4 maart:
Maandag 8 maart:

Laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie
Eerste lesdag na de voorjaarsvakantie, geen
luizencontrole
Biddag op Tholen, geen school
De leerlingen krijgen hun rapport mee
1e telefonische gespreksavond n.a.v. de rapporten
2e telefonische gespreksavond n.a.v. de rapporten

