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Update corona 
Voor de groepen 5 en 8 eindigt maandag/dinsdag de groepsquarantaine. Kinderen die op 

de vijfde dag getest zijn en een negatieve uitslag hebben mogen maandag weer naar 

school. Kinderen die niet getest zijn mogen dinsdag weer naar school. Uiteraard als zij 

klachtenvrij zijn. 
Het is een hele spannende tijd. Het team voelt zich kwetsbaar omdat zij de hele dag met 

de kinderen in nauw contact zijn en kinderen corona kunnen hebben zonder dat er 

klachten zijn. Dat leerkrachten die gevaccineerd zijn toch ziek kunnen worden hebben 

we gezien aan Inge Terhorst en Bodhi Oonk.  
Gelukkig merken wij dat ouders dit heel goed begrijpen, meedenken en kinderen thuis 

houden als er getest moet worden. Nog een tip: doe je eerst een zelftest? Doe die dan 

voordat de kinderen naar school gaan. Anders is er een kans dat jouw zelftest positief is 

en de kinderen op school zijn. Met alle infectierisico’s van dien. 
Wij krijgen veel hartverwarmende reacties, app’jes, mailtjes en zelfs een kaartje van ou-

ders. Natuurlijk krijgen deze ouders een bedankje, maar ik vind het toch leuk om te zeg-

gen dat het echt helpt en dat wij ons ondersteund voelen door die positieve signalen. 

Dat geeft energie. Dank je wel! 

 

Oplossing voor groep 5 
Door het uitvallen van Marco Wolvers en het gebrek aan invalkrachten hebben wij be-

sloten om de groepsindeling aan te passen. De nieuwe groepsindeling hebben wij giste-

ren met de MR besproken en de MR ondersteunt ons in het besluit. Met deze oplossing 

creëren we maximale rust en continuïteit voor groep 5 en voor de andere groepen en 

kunnen wij desnoods het hele schooljaar zo afmaken: 
Koen Oosterhuis, Merel Wissing en Anne Woltering gaan samen de groepen 4, 5 en 6 

draaien. Groep 5 wordt verdeeld over groep 4 en 6. Groep 4/5 komt in het lokaal van 

Koen. Groep 5/6 komt in het lokaal van Marco. Het lokaal van groep 6 blijft beschikbaar 

voor kleine instructiegroepen en/of rustige werkplekken.  
Anne begeleidt nu o.a. kinderen met een eigen leerlijn. Waar mogelijk vullen we de gaat-

jes in het rooster van groep 4/5 en 5/6 met het begeleiden van deze leerlingen. De eigen 

leerkrachten zullen hen verder begeleiden. 
Kinderen van groep 5 doen met groepsactiviteiten mee met de combigroep waarin zij 

zitten, bijvoorbeeld gym, Kanjertraining, maandsluiting. De geplande maandsluiting voor 

groep 5 vervalt.  
Anne, Merel en Koen vinden het een mooie uitdaging en hebben er veel zin in! De rest 

van het team neemt taken van hen over, ondersteunt waar mogelijk en alle verplichtin-

gen zijn afgezegd.  

De nieuwe groepsindeling start maandag 29 november. 

 



MR 
Namens de MR willen we ook via deze weg onze complimenten geven aan het hele team. 
In alle hectiek van deze tijd, reageert het team snel en adequaat, en altijd met de inzet om het beste uit onze 
kinderen te halen. 
Zowel op onderwijskwaliteit als ook het creëren van een fijne leeromgeving voor iedereen. 
Dank jullie wel! 

 

SINTERKLAASFEEST 2021 

Een korte herhaling van belangrijke punten m.b.t. Sinter-

klaas. Zie vorige nieuwsbrief voor uitgebreide info. 

 

Op dinsdag 30 november zetten de leerlingen de 

schoen op school. 

 

Op woensdag 1 december worden de leerlingen 

zoals altijd buiten opgehaald door de leerkrachten. De 

leerkrachten komen om 8.25 uur buiten en zullen om 

8.30 uur met alle leerlingen naar binnen gaan. 

 

Donderdagmiddag 2 december mogen de surprises vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur op school ge-

bracht worden. 

 

Op vrijdag 3 december zullen de leerkrachten net als alle andere dagen de leerlingen buiten verzamelen. 

Om de rust voor de kinderen te bewaren willen we alle ouders vragen om het kind naar zijn/ haar juf/ meester 

te brengen op het plein en zelf vervolgens (als jullie willen blijven kijken) op de parkeerplaatsen te gaan staan. 

We willen er zo voor zorgen dat de kinderen het goed kunnen zien. Vandaar de vraag om deze ochtend de 

parkeerplaatsen aan de linkerkant (waar ook de Maxi-Cosi plaatsen zijn) vrij te houden. 

Op deze dag hoeven de kinderen ’s ochtends geen eigen eten en drinken mee te nemen. De kinderen van 

groep 5 t/m 8 moeten wél een eigen lunch meenemen.   

 

 

Vol verwachting klopt ons hart …………………………… 

 

Jarigen 

28 november Elin  Gr. 1B-2B 

5 december Vince G  Gr.1A-2A 

5 december Janine  Gr.3 

6 december Thieme  Groep 3 

7 december Lianne  Groep 7 

8 december Vince V  Groep 1B-2B 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

In groep 1A-2A hebben we deze week 1 stoeltje erbij gezet voor Puck W, we wensen haar een fijne tijd toe bij 
ons op school! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 9 december. 
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Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de 
tablet of smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. En laten we eerlijk zijn, dat geeft af 
en toe een rustmoment voor jezelf.  
In het kader van de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek een webinar ‘Appvoeding’ 
op dinsdag 30 maart. Tijdens het online webinar neemt mediacoach Evelyn Verburgh je mee 
in de wereld van digitale opvoeding, met mooie voorbeelden en praktische tips van onder an-
dere producer Ron Feuler van de Zappelin app, Meester Sander en schrijfster Nanda Roep. 
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje 
een kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals 
buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder 
misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. 
Maar hoe houd je de balans? En hoe kun je apps en andere digitale middelen inzetten zodat 
er niet alléén maar filmpjes worden gekeken? Lukt het ook om kleintjes te activeren?  
Een avond vol ‘Appvoeding’! Met boeiende sprekers gepresenteerd door een getrainde me-
diacoach. 
Aanmelden kan via onze website: https://oostachterhoek.op-shop.nl/6926/een-avond-vol-
appvoeding/30-03-2021  
Na aanmelding ontvang je de link waarmee je het webinar kunt volgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een avond vol 'Appvoeding' 
Dinsdag 30 maart, 19.30-20.30 uur 
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