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Aangescherpte richtlijnen
Gezien de ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het
coronavirus, zijn de richtlijnen vanuit de PO-Raad voor het
basisonderwijs per 20 oktober aangescherpt.
Net als in alle andere sectoren, moeten we ook in het onderwijs
weer een stap terug doen, met name als het gaat om contacten
tussen volwassenen. Dat betekent dat we, nog meer dan in de
afgelopen periode, kritisch zijn op wie er de school binnenkomt. De
studiedag van maandag 19 oktober hebben we, gezien de
ontwikkelingen in de herfstvakantie, online laten plaatsvinden om zo
te voorkomen dat we met het hele team de hele dag in dezelfde
ruimte aanwezig waren en om geen externe personen in de school te
halen. We hebben een leerzame, goede studiedag gehad. Ook onze
teamvergaderingen zijn de komende tijd digitaal.

Kalender

06-11: Inleveren
schoenendozen voor
actie schoenendoos

10-11: Nieuwsbrief 6
Gesprekken
Waar mogelijk vinden contacten de komende tijd digitaal plaats. Dit
geldt ook voor gesprekken met ouders. Alleen in uitzonderlijke
gevallen zullen we een gesprek fysiek op school laten plaatsvinden. We vinden dit jammer, maar het
is de realiteit waarmee iedereen nu te maken heeft en de gezondheid van een ieder gaat voor. Heeft
u in een uitzonderlijk geval een afspraak op school, meldt u zich dan alstublieft bij de hoofdingang,
waar u uw handen desinfecteert en waar de zogenaamde triage plaatsvindt. Ouders en externen
mogen uitsluitend op afspraak het schoolgebouw betreden.

Brengen en halen
De komende tijd blijven de regels voor het brengen en halen nog van kracht en we vragen u nog eens
extra om u hieraan te (blijven) houden.
-

-

Breng en haal uw kind alleen als uw kind niet zelfstandig naar en van school kan komen.
Alleen kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen tot op het plein gebracht worden (door 1
volwassene)
Alleen kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen op het plein opgehaald worden (door 1 volwassene)
Iedereen (kinderen en volwassenen die mogen halen/brengen) gebruikt de bekende
éénrichtingsroute (ingang aan de achteringang van het plein, uitgang voorzijde plein aan de
Rijksstraatweg).
Volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand

Wel of niet naar school
De regels rondom wel of niet naar school mogen bij gezondheidsklachten, worden regelmatig
aangepast naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en inzichten. We sturen u de meest recente
beslisboom mee bij de nieuwsbrief en vragen u deze te doorlopen als uw kind of een gezinslid
klachten heeft.
Activiteiten
Ook van ons wordt gevraagd om onnodige verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden. Dat betekent
dat we erg terughoudend zijn met activiteiten buiten school. In de komende periode bereiden we
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Sint en Kerst voor. Ook bij deze gebeurtenissen hebben we met
aanpassingen te maken ten gevolge van de maatregelen. We maken
er binnen de richtlijnen iets moois van voor de kinderen. Hierover
informeren we u binnenkort.
Sint Maarten
Na overleg met de leerkrachten en directies van de Bennebroekse
scholen hebben we gezamenlijk besloten om dit jaar geen
lampionnen te knutselen op school.
Waarom geen lampionnen?
De Corona-omstandigheden vragen om grote voorzichtigheid.
Dagelijks houden de maatregelen ons bezig. Zo gaan wij dit jaar niet,
zoals andere jaren, met de kinderen van groep 5 in optocht naar
Zorgbalans om te zingen voor de bewoners.
Ook ouders maken een afweging om hun kind dit jaar wel of niet
langs de deuren te laten gaan. Omdat wij deze keuze geheel aan de
ouders willen overlaten, kiezen wij ervoor de kinderen geen lampion
mee te geven. Dat zou immers de verwachting wekken dat er wel
een ronde langs de deuren gemaakt gaat worden. Ouders die met
hun kind wel Sint Maarten willen lopen, kunnen zelf een lampion
knutselen of aanschaffen.
Wat doen we wel op school?
Op de Willinkschool maken de kinderen van groep 1 t/m 5 vóór 11
november een tekening of eenvoudig knutselwerkje met daaraan
een theezakje geniet. De bedoeling is dat u met uw kind bedenkt
wie u daarmee in deze coronatijd van veel alleen zijn, kunt
verrassen. Zo hopen we de gedachte achter Sint-Maarten toch nog
een beetje in ere te houden.
We hopen van harte dat we volgend jaar weer langs de deuren
kunnen zonder de afweging te hoeven maken of dat wel of niet
verstandig is!
Personele bezetting
In deze tijd, waarin leerkrachten bij milde klachten (of zwaardere
klachten van gezinsleden) thuis moeten blijven, is er regelmatig
sprake van afwezigheid. Tot aan de herfstvakantie hebben we deze
afwezigheid steeds kunnen vervangen en is het niet nodig geweest
groepen thuis te laten werken. We hopen van harte dat dit ook de
komende periode niet nodig zal zijn.

Hieperdepiep
05-11: Loe (7)
06-11: Feline T. (7)
06-11: Loek (3)
08-11: Julian (3)
10-11: Kate (6)
12-11: Phillip (1)
13-11: Alec (8)
15-11: Sem (8)
17-11: Joey (7)
17-11: Feline S. (7)
17-11: Emma (2)
18-11: Sabya (4)
20-11: Julie (3)
22-11: Esmay (8)
22-11: Juf Liët
25-11 Gijs (5)
29-11: Madieke (6)
30-11: Sem (6)

We hebben een stappenplan, dat we van boven naar beneden volgen bij afwezigheid van een
leerkracht:
1. We vragen vervanging aan bij de vervangingspool van Twijs.
2. We vragen parttime teamleden (die hiervoor gevraagd willen worden) of zij een dag kunnen
komen invallen
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3. De leerkracht die staat ingepland voor ondersteuning gaat voor de groep. De ondersteuning
in andere groepen vervalt die dag.
4. De onderwijsassistent gaat voor de groep. De ondersteuning in andere groepen vervalt die
dag.
5. De groep blijft een dag thuis.
De directeur en intern begeleider gaan alleen voor een groep als een leerkracht gedurende de
schooldag naar huis moet en het niet anders op te lossen is. Structureel invallen gaat niet, omdat dan
de andere werkzaamheden blijven liggen, zo is ook binnen ons bestuur bepaald. Mocht het tot stap 5
komen, wat we niet hopen en proberen te voorkomen, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk
over.
Herinnering TSO-bijdrage
Inmiddels is voor een heel aantal kinderen de TSO-bijdrage van dit schooljaar al betaald. Bij
sommigen is de betaling wellicht aan de aandacht ontsnapt. Vandaag is een herinnering uitgegaan
via WIS-Collect.
Actie schoenendoos
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de schoenendoosactie, waaraan we dit jaar weer mee
doen. Deze week krijgen de kinderen de folder mee naar huis, waarin staat wat er in de
schoenendoos gedaan kan worden en hoe de actie werkt. We hebben in de groepen ook benadrukt
dat een gezin of een groepje kinderen ook samen een doos kan vullen. Behalve het vullen en
versieren wordt een bijdrage van 5 euro voor de verzendkosten gevraagd. Door samen te doen,
kunnen de kosten gespreid worden.
De versierde en gevulde schoenendozen kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 november ingeleverd worden
op school. We hopen dat we veel kinderen blij kunnen maken met een schoenendoos.
Ouderpanel
In eerdere jaren hebben we, tijdens grotere ontwikkelingen op school, gewerkt met een ouderpanel
om input te verzamelen omtrent verschillende onderwerpen. Op zeker moment, toen de
ontwikkelingen vorm hadden gekregen, was hier minder animo voor vanuit de ouders en minder
vraag vanuit het team. Het lijkt ons goed om weer met enige regelmaat input te kunnen vragen aan
ouders. We zoeken hiervoor twee ouders per groep, die twee keer per jaar naar aanleiding van
vooraf aangegeven onderwerpen willen meedenken. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als
onderzoekend leren of het portfolio. De informatie vanuit het ouderpanel nemen we mee in de
besluitvorming in het team.
Heeft u interesse om deel te nemen aan het ouderpanel, geef dit dan alstublieft aan bij de leerkracht.
In de huidige situatie zal het ouderpanel digitaal bij elkaar komen.
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Kinderparlement
Het kinderparlement is deze week voor het
eerst bij elkaar gekomen. De eerste
bijeenkomst hebben de kinderen de ideeën van
alle kandidaten onder elkaar gezet en hebben
zij aangegeven waar ze als eerste mee aan de
slag willen gaan. Zo willen ze graag meedenken
over een uitdagender schoolplein en vinden ze
het belangrijk om na te denken over hoe we in
school met afvalscheiding en energiebesparing
aan de slag kunnen gaan. Na toestemming van
alle kinderen en hun ouders, plaatsen we graag
de foto van het kinderparlement van dit
schooljaar.

