
Even bijpraten… 

We zijn inmiddels de 5e week van het schooljaar gestart en hebben al de nodige invallers in 

school gehad. Als een leerkracht klachten heeft (ook bijv. een verkoudheid) of thuis een  

gezinslid met koorts heeft, mag de leerkracht niet voor de klas. Deze richtlijnen zullen ook 

de komende maanden voor behoorlijk wat onrust zorgen. Dit vinden we als school niet 

wenselijk. We hebben ons echter aan de RIVM-richtlijnen te houden en zullen proberen de 

komende maanden zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven.  

Mede daarom hebben we een stappenplan opgesteld om zo goed mogelijk 

alle klassen bemand te houden en een opvangplan opgesteld voor als er een 

tekort aan invallers gaat zijn. Hieronder kunt u lezen hoe we te werk gaan: 

1- Bij afwezigheid van een leerkracht wordt er gezocht naar een invaller. Dit kan via de  

invallerspool van Aves, het extra werken van duo’s of andere extra handen in de school.  

2- Als er geen leerkracht voor de klas is, zal de klas de eerste dag worden opgevangen. De 

klas wordt dan verdeeld over de andere klassen. Ouders krijgen hierover bericht via Parro.  

3- Als er meerdere dagen geen leerkracht voor de groep is, krijgen ouders de opdracht om 

zelf voor volgende dagen voor opvang te zorgen. Op de eerste opvangdag op school krijgen 

de kinderen een thuiswerkpakket mee met werkboeken en werkbladen. Met dit thuiswerk-

pakket kunnen kinderen de dagen erna aan de slag. Bij de groepen 3 t/m 8 kan dan weer 

gebruik worden gemaakt van ‘Teams’.  Als een leerkracht niet ziek is (maar bijv. enkel klach-

ten heeft of een gezinslid met koorts) kunnen via Teams ook instructies worden gegeven.  

Inmiddels is duidelijk welke kinderen van groep 3 t/m 8 een device van school nodig heb-

ben indien stap 3 van toepassing is. Ouders moeten tekenen voor het lenen van een device 

(zoals dat ook afgelopen keer het geval was). De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben van-

daag een brief met hun persoonlijke inlogcode voor Teams mee naar huis gekregen. Het 

wachtwoord heeft u zelf aangemaakt en kunnen wij als school niet weten. Bent u vergeten 

wat het wachtwoord was, dan kunt u de stappen die in de brief beschreven zijn nemen. Het 

zou handig zijn als ouders thuis zorgen dat Teams goed geïnstalleerd is en klaar staat voor 

het geval dat het nodig is.  Wilt u de brief van Teams goed bewaren en eventuele voorbe-

reiding thuis al treffen!? Alvast bedankt. 

Daarnaast zal iedere leerkracht nogmaals het werken met Teams in de klas uiteggen en 

eventuele vragen beantwoorden. We hopen dat het niet nodig gaat zijn, maar als stap 3 

van toepassing is, zijn we in ieder geval goed voorbereid! 

Nieuwsbrief  

15-09-2020 



Schoolfotograaf 

Op 28 september komt de schoolfotograaf. In verband met de coronapande-

mie zal het foto’s maken op iets andere wijze gebeuren. Zo worden er dit 

jaar geen foto’s gemaakt van broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. 

Alleen broertjes/zusjes die op school zitten, kunnen gezamenlijk op de foto. 

Van ieder kind zal een portretfoto en leunposefoto gemaakt worden. Van de portretten 

wordt een groepscollage gemaakt. Er wordt geen groepsfoto gemaakt. Verder zullen de kin-

deren klas na klas op de foto gaan en zal de afstand tussen fotograaf en kinderen minimaal 

1,5 meter zijn. Voor meer informatie: zie bijlage schoolfotograaf. 

Vrijwillige ouderbijdrage + geld schoolreisje/kamp 

Als bijlage bij de nieuwsbrief een brief van de AC met daarin het verzoek om de jaarlijkse 

contributie te betalen. Deze bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage en het geld voor school-

reisje/kamp. Om efficiënt te werken worden beide bedragen in 1x geïncasseerd.  

Het schoolreisje van vorig jaar is al wel betaald, maar ging niet door. Ouders die toen al een 

bedrag betaald hebben, krijgen dit nu in mindering bij de betaling van dit jaar. Hierdoor kun-

nen de bedragen variëren. Kijkt u dan ook goed in het tabel welk bedrag u over moet maken. 

Voor vragen kunt u terecht bij juf Marleen. 

Tijdelijk afscheid overblijfkrachten 

Omdat we dit schooljaar geen gebruik maken van de overblijf, hebben we op 23 september 

een tijdelijk afscheid van de overblijfkrachten. We zeggen heel bewust tijdelijk, want met de 

uitkomsten van de ouderpeiling over het continurooster zullen we bepalen welk rooster we 

in schooljaar 2021-2022 zullen gebruiken. Het kan dan zijn dat we wederom gebruik zullen 

maken van de overblijf en overblijfkrachten, dus voor nu een tijdelijk afscheid van de over-

blijfkrachten. 

Welkom… 

Op 2-9 is Viktor Postema (broertje van Laena en Sigrid) 4 jaar geworden! 

Hij zit nu in groep 1/2 C ‘de zingende zebra’s  (juf Marloes/juf Nadine). Op 

3-9 is Angelo van der Ploeg 4 geworden! Hij zit nu in groep 1/2B ‘de toffe 

tijgers’ (juf Annema-

Agenda… 

15 sep.  Juf Annemarie jarig 

16 sep.  Juf Yvonne jarig 

23 sep.  Tijdelijk afscheid overblijfkrachten 

28 sep.  Schoolfotograaf 

29 sep.  Juf Naomi jarig 

30 sep.  Start Kinderboekenweek 






