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Vooraf
Twee weken thuisonderwijs werden er vijf! Maandag
mogen we gelukkig weer open. De kinderen weer
zien en spreken. Kinderen die samen kunnen spelen.
En wij kunnen onderwijs geven zoals we het zo graag
doen. Niet meer voor een laptop maar voor een klas
met kinderen. We hebben er zin in! We geven ook
eerlijk toe dat we het spannend vinden. Wat staat ons
te wachten, blijven we gezond, moeten we klassen
naar huis sturen, hoe gaat dat met een verplichte
quarantaine? Allemaal vragen die ons ook onzeker
maken. In het vertrouwen dat onze Hemelse Vader
voor ons zorgt en ons kracht geeft, gaan we ‘gewoon’
maar aan de slag.

De verplichte maatregelen die voor alle bassischolen
gelden:
 Blijf thuis bij klachten passend bij het
coronavirus.
 Anderhalve meter. Personeel houdt
onderling 1,5 meter afstand. Personeel en
leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter
afstand te houden.
 De basisregels van hygiëne en ventilatie
blijven gelijk. Dus veelvuldig handen wassen,
niezen in de ellenboog en ramen veel open.
 Brengen en halen van de kinderen.
Kinderen vanaf groep 4 komen zoveel
mogelijk alleen naar school. Kinderen van
groep 1 t/m 3 worden door één
ouder/verzorger gebracht. Kinderen worden
bij het hek afgezet en lopen zelf naar de
leerkracht, die op het plein staat. Kinderen
van de voorschool en groep 1&2 mogen bij
het kleuterhekje gebracht worden. Bij het
ophalen van uw kind graag niet te vroeg en
alleen komen! Houdt ook bij het hek 1,5
meter afstand.
 Gescheiden pauzes. Kinderen spelen alleen
met de eigen groep op een toebedeeld stuk
schoolplein.
Twee maatregelen willen we in het bijzonder
toelichten. Dat zijn het ‘snottebellenbeleid’ en de
verplichte quarantaine.

Hoe gaan we weer open?
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen
dagen veel te doen is geweest over de heropening
van de basisscholen. Er is tot en met donderdag veel
gediscussieerd en onderhandeld door ministerie en
allerlei onderwijsorganisaties. Donderdagavond
kregen we pas het protocol binnen.
We hebben te maken met verplichte maatregelen en
daarnaast met dringende adviezen. We houden ons
vanzelfsprekend aan de verplichte maatregelen. Wat
betreft de adviezen, krijgen wij als school de ruimte
om dat zelf in te vullen. Doordat wij een kleine school
zijn, kunnen we daar soms anders mee omgaan.

‘Het snottebellenbeleid’
Waar veel over gesproken werd, is het zogenoemde
‘snottebellenbeleid’. Kinderen die verkouden zijn,
mogen die gewoon naar school? Eerst was er sprake
van dat alle kinderen die verkouden zijn thuis
moesten blijven. Toch is deze maatregel niet
doorgezet. Dit betekent dat kinderen die verkouden
zijn naar school mogen komen. Wij willen vragen om
hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij snappen dat het
lastig kan worden om de juiste afweging te maken.
Ons advies: beter een keer onnodig thuis dan toch
naar school met als gevolg dat de hele klas in
quarantaine moet. Bij veelvuldig hoesten en andere
klachten wordt geadviseerd om kinderen thuis te
houden en ze nu ook te laten testen. Omdat de Britse
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variant besmettelijker is, vinden wij het verstandig dat
een kind ook thuisblijft als de ouder of verzorger in
afwachting is van een testuitslag.
De hele klas in quarantaine
Een nieuwe, behoorlijk ingrijpende maatregel is dat
we een hele klas vijf dagen in quarantaine moeten
plaatsen als één leerling of de leerkracht positief
getest wordt. U begrijpt dat we hopen dat dit niet
gaat gebeuren. Als dat toch zo is, zullen we u zo
spoedig mogelijk informeren. Als een klas in
quarantaine moet, hebben we tijd nodig om alles in
te regelen. Kinderen moeten immers weer hun laptop
en schoolboeken ophalen en ouders moeten ook de
tijd krijgen om thuis alles te regelen. Voor de
betreffende groep zullen we daarna weer overgaan
op online-onderwijs. Voor de kinderen in groep 1&2
zal er een thuiswerkboekje klaarliggen. Houdt u er
rekening mee dat zo’n quarantaine al gauw voor een
week geldt. Na vijf dagen mogen kinderen zich laten
testen en als de uitslag negatief is, en de leerkracht is
ook negatief getest, kunnen ze weer naar school
komen. Inmiddels weten we allemaal dat de uitslag
van een test soms even op zich laat wachten.
U heeft keuzevrijheid wat betreft het testen. Wilt u uw
kind liever niet laten testen, dan respecteren we dit.
Dit houdt wel in dat uw kind dan voor tien dagen in
quarantaine moet.
De dagen dat de klas in quarantaine zit, zullen wij het
afstandsonderwijs verzorgen. Kiest u ervoor om uw
kind niet te laten testen, en dus tien dagen in
quarantaine te gaan, dan kunnen wij de laatste dagen
geen afstandsonderwijs geven. De leerkracht staat
dan immers weer voor de groep. U krijgt dan de
dagplanning met het werk per mail toegestuurd en
moet dan zelf uw kind helpen bij het schoolwerk.
Dringende adviezen
Daarnaast zijn er ook dringende adviezen.
Er wordt geadviseerd om leerlingen uit groep 7&8
een mondkapje te laten dragen in de gang. Wij zijn
een kleine school met een kleine groep 7&8 en de
looproute van klaslokaal naar toilet of buitendeur is
kort. Daarom hebben wij besloten om een mondkapje niet te verplichten. Als u het fijn vindt dat uw
kind een mondkapje draagt dan mag dat natuurlijk.
Verder wordt geadviseerd om zoveel mogelijk in
vaste groepen (cohorten) te werken. De huidige
groep in kleine groepjes verdelen is wat ons betreft
geen optie. Want wat doen we als één groepje thuis
zit, vanwege een positief geteste leerling en de
andere groepjes zijn op school? Het is voor ons
onmogelijk om én fysiek onderwijs én
afstandsonderwijs te geven. Daarom zien we de hele

groep als één cohort. Dit betekent dat we alleen met
de eigen groep buitenspelen, we werken niet meer
op de gang, we gaan als één groep naar binnen en
naar buiten. Op donderdagmiddag wordt groep 5&6
niet meer verdeeld over twee groepen. Juf Rianne en
juf Wilma zullen deze middag extra werken.
Daarnaast is er het advies aan ouders om een
mondkapje te dragen als ze de kinderen komen
brengen en halen. Dit is een advies en u bent dus vrij
op dit wel of niet te doen.
Noodopvang
De heropening van de school op 8 februari betekent
niet automatisch dat uw kind vanaf nu
‘gegarandeerd’ naar school kan. Al met al zijn er veel
situaties denkbaar waarin uw kind niet naar school
kan: zoals wanneer de leerkracht in quarantaine zit
(en er geen vervanging is) of de hele klas in
quarantaine moet. Als school bereiden we ons voor
op onverwachte situaties en noodscenario’s. Ouders
moeten dat ook doen. Voor een klas die in
quarantaine zit, is er bijv. geen noodopvang op
school. Ook niet voor de cruciale beroepen. Als wij
tijdens de schooldag bericht krijgen dat een leerling
positief getest is, zijn wij verplicht om kinderen zo
snel mogelijk naar huis te sturen.

Laptops en schoolboeken
De kinderen moeten maandag de laptop, boeken en
andere schoolspullen weer meebrengen. We hebben
dit maandag allemaal nodig! Wilt u er voor zorgen
dat de laptop opgeladen is? En vergeet u ook de
oplader niet mee te geven? Voordat we de laptops
weer op het schoolnetwerk aansluiten, zullen de
leerkrachten de laptops controleren. Als er
mankementen zijn, horen we dit graag van tevoren.
Belangrijk: Nadat de laptops op het schoolnetwerk
zijn aangesloten, worden alle programma’s die u er
thuis op hebt gezet, gedeletet. Ook het wachtwoord
van Teams en Basispoort gaat er dan af. Heel
belangrijk om deze wachtwoorden thuis wel goed te
bewaren voor als het eventueel nodig is.

Rapporten
Volgende week
vrijdag krijgen
de kinderen het
rapport. U zult
begrijpen dat de
rapporten dit keer niet volledig zijn. Zo missen we de
resultaten van de LVS toetsen en ook hebben we niet
alle methodetoetsen af kunnen nemen. In groep 1&2
zijn niet alle observaties gedaan om een compleet
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beeld te kunnen geven. Toch hebben we besloten om
wel een rapport mee te geven. De kinderen hebben
hard gewerkt en verdienen een rapport.

10-minutengesprekken
De 10-minutengesprekken staan gepland in de week
na de voorjaarsvakantie. Gezien de huidige
omstandigheden gaan we de gesprekken dit keer
online via Teams voeren. Begin volgende week krijgt
u via Parro een uitnodiging om een gesprek voor uw
kind in te plannen. Dit kunt u zelf met de
gespreksplanner van Parro doen.
Als de gesprekken ingepland zijn, krijgt u per mail
een link toegestuurd, daarmee kunt u deelnemen aan
een videogesprek.
Hierbij een paar praktische aanwijzingen:
 Zorg dat u de toegestuurde link kunt openen
op uw laptop of tablet, die voorzien is van een
camera en microfoon.
 Zorg voor een ruimte waar de wifi-verbinding
goed is en waar u rustig en ongestoord kunt
praten, zonder hinderlijke omgevingsgeluiden en toehoorders, zodat de
vertrouwelijkheid gewaarborgd is.
 Omdat we de gesprekken online doen,
hebben we de gespreksmomenten over
meerdere dagen van de week verdeeld.
 Voor ouders met meerdere kinderen op
school is het dit keer minder belangrijk dat de
gesprekken achter elkaar gepland worden. Je
hoeft er immers de deur niet voor uit!
Natuurlijk kunt u nog steeds proberen om
verschillende gesprekken achter elkaar te
plannen, maar houdt u dan wel rekening met
verlaten van het ene videogesprek en
aanmelden en inloggen voor het andere
gesprek. Plan er dus tien minuten tussen.
 De schoolkeuzegesprekken voor groep 8
zullen ook online plaatsvinden. Juf Jolanda zal
dan gebruik maken van de mogelijkheid om
haar scherm te delen. Zo kunt u als ouders
meelezen met het overstapsdossier. Bij de
schoolkeuzegesprekken verwachten we dat
ook het kind aanwezig is.







thuissituatie gevoerd worden, laten we de
beslissing aan u. U kunt dan zelf rekening
houden met:
- Leeftijd en begrip van uw kind
- Wat wilt u bespreken met de leerkracht
- Wat voelt voor uw kind veiliger
- Wat vindt u zelf prettig en belangrijk
Als de leerkracht punten heeft die in eerste
instantie alleen met volwassenen onder
elkaar besproken moeten worden, zullen we
dat aangeven.
Als uw kind wel bij het gesprek is, vinden we
het belangrijk dat dit voor iedereen duidelijk
is en dat het kind ook actief bij het gesprek
betrokken kan worden. Dus of hélemaal erbij
of hélemaal afwezig. Maar niet op de
achtergrond ‘meeluisteren wat grote mensen
over mij zeggen’. De leerkracht zal aan het
begin van het gesprek vragen of en hoe het
kind aanwezig is bij het gesprek en mogelijk
tijdens het gesprek vragen of uw kind even
weggaat.
Als u twijfelt, is ons advies om het gesprek
zonder uw kind te doen.

Nieuws van de voorschool
Wat zijn we blij dat we iedereen volgende week weer
zien! Eén weekje school en dan al vakantie…
Alle kinderen mogen weer bij het hek naast de school
gebracht en gehaald worden. Floris en Levi komen
voor het eerst echt naar de voorschool, dat vinden we
heel fijn. Rick mag meteen naar de basisschool en wij
wensen hem daar heel veel plezier. Ook voor Naomi
en Anna gaat de basisschool nu echt beginnen.
Met drie kinderen die naar de basisschool gaan wordt
het wel wat stil, wij zouden het heel gezellig vinden
als er weer nieuwe kinderen bij ons komen spelen en
leren. Wij gaan werken over de speelgoedwinkel en
leren over alle vormen en kleuren die daarbij horen,
de winkel is al klaar.

Kinderen wel of niet bij het gesprek?
Als ouders thuis vandaan de gesprekken voeren,
zouden kinderen eenvoudig aanwezig kunnen zijn bij
het gesprek. Een paar opmerkingen hierover:
 Op De Rank zijn we gewend dat kinderen in
groep 5 t/m 8 de keuze hebben om mee te
komen naar een gesprek. Van kinderen in
groep 1 t/m 4 komen alleen ouders en
verzorgers naar school.
 Nu de videogesprekken vanuit de
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Nieuwsbrief GGD

Tenslotte

Hoe praat u met uw kind over corona en de situatie
eromheen? Het belangrijkste is: stel vragen en luister
naar uw kind. Wees eerlijk over het coronavirus en de
situatie zonder uw kind bang te maken. Omdat
nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van
kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een
balans te zoeken. In de bijlage treft u de nieuwsbrief
van de GGD. Hierin leest u 10 tips van het Nederlands
Jeugd Instituut.

We doen onze uiterste best om de kinderen volgende
week een goede schoolweek te geven. Daarna is er
een week vakantie en hopen we op maandag 22
februari opnieuw te kunnen starten. Dat is nog ver
weg, zeker in deze tijd. We maken plannen, maar
realiseren ons dat die vaak aangepast moeten
worden. Dit vraagt regelmatig aanpassingsvermogen
en dus ook (veel) energie, zowel voor ouders,
kinderen en ook voor de school. Laten we daarom
zuinig zijn op elkaar. We hebben elkaar nodig.

Fotowedstrijd De Grote Rivieren
Zoekt u nog een leuke activiteit voor in de
voorjaarsvakantie? Dan is dit misschien wel iets.
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in
Heerewaarden organiseert een superleuke natuurfotowedstrijd. In de bijlage leest u hoe u hieraan mee
kunt doen.

Planning en agenda
Aanwezigheid Hannie Molenaar:
Wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag.
12 februari
15 t/m 19
februari
22 t/m 26
Februari
2 maart
3 maart

Rapporten mee!
Voorjaarsvakantie
10-minuten gesprekken
Nieuwsbrief
Gebedskring

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

Knikkerkampioenschappen
Het duurt nog even, maar zet de datum vast in de
agenda! Op 25 mei zijn op ons schoolplein de
Bommelerwaards knikkerkampioenschappen. Genoeg
tijd op te oefenen dus en misschien word jij wel de
knikkerkampioen van Kerkwijk en mag je meedoen
aan de grote finale op 23 juni in Zaltbommel!
Binnenkort volgt meer informatie.
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