
Goed gestart 

De eerste 2 weken zitten erop en we hebben al veel mooie dingen mogen zien.  
Zo zijn de leerlingen intensief betrokken bij hun project, dit zijn o.a.: de 
moestuin, dieren, biebbeheer, sportploeg, koorkanjers en nog veel meer. De 
regie ligt in handen van de projectleden. 
Op deze manier wordt het eigenaarschap van de leerlingen nog meer vergroot. 
De leerkracht treedt, tijdens het werken met projecten, op als coach. Zo laat de 
leerkracht los daar waar kan en houdt vast daar waar moet. Dit alles om de 
leerlingen tot optimale bloei te laten komen.  
Naast de leerlingen werken ook de collega’s intensief samen en staat er al een 
hecht team dat met elkaar mooie gesprekken voert over onderwijs aan onze 
hoogbegaafde kinderen. 
Zo hebben we het op de studiedag van 31 augustus jl. onder andere gehad 
over: 

• De eerste 2 weken 
• Onze visie  
• Uitwerking van structuren 
• Praktisch aan de slag met leerlijnen en leerdoelen 

U zult hier de komende tijd meer over te horen krijgen en heeft u vragen 
schroom ze niet te stellen. 

Manon-Yvette en Lydia 
  
                                                                                                        

 
 
 

Contact met ouders 
Het liefst zien we u natuurlijk allemaal weer in onze school, maar dat is nu 
nog niet mogelijk. Daarom zal het contact met u via e-mail, telefoon en 
videobellen zijn. 
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Ventilatie 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in 
schoolgebouwen bij het verspreiden van Corona. Hierover leven zorgen.  

Het RIVM heeft bekeken wat de risico’s zijn van verspreiding van Corona 
door ventilatie. Schoolbesturen hebben deze opdracht ook gekregen vanuit het 
ministerie: zij moeten deze controle uitvoeren vóór 1 oktober en bepalen 
welke maatregelen genomen moeten worden als de gebouwen niet voldoen. 
Het RIVM heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. De uitkomsten van dit 
onderzoek moeten de scholen vóór 1 oktober communiceren aan hun 
onderwijspersoneel en leerlingen.  
 
 
Ons schoolbestuur gaat dit als volgt aanpakken: 
• We laten het schoolgebouw onderzoeken. 
• De uitkomsten van dit onderzoek laten we u vóór 1 oktober weten. 
• Bij twijfels over de ventilatie in het schoolgebouw, zullen we u uitleggen 

welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat het schoolgebouw gaat voldoen 
aan de eisen. 

 
Als school treffen we zelf de volgende maatregelen: 
• We houden ons aan de voorgeschreven hygiënemaatregelen  

(handen wassen/desinfecteren). 
• We schakelen indien mogelijk de ventilatie in het lokaal in de hoogste 

stand. 
• We luchten het lege lokaal tijdens de pauzes. We zetten de deuren en 

ramen 10-15 minuten tegenover elkaar open. Een leeg lokaal voorkomt 
ongewenste luchtstromen van persoon-naar-persoon. 

• We vermijden luchtstromen van persoon-naar-persoon door géén gebruik 
te maken van losse zwenkventilatoren, mobiele airconditionings of 
recirculerende ventilatoren. 

• We nemen bij een binnentemperatuur boven de 26 graden aanvullende 
maatregelen conform het hitteprotocol. 

Kamp 
Volgende maand staat het schoolkamp weer gepland van dinsdag 20 t/m 
vrijdag 23 oktober voor groep 7/8.  
En woensdag 21 oktober gaat groep 5/6 een dag op bezoek. Houdt u er 
rekening mee dat uw kind die dag rond 16.00 uur weer terug op school is. 
Om dit kamp te organiseren vragen wij een financiële bijdrage van: 
Groep 7/8: € 100,00 
Groep 5/6: €.  25,00 
Wilt u bovenstaand bedrag z.s.m. overmaken op rekeningnummer: 
NL80RABO0334996554 t.n.v. OBS Blaricum 
Graag uiterlijk 1 oktober 2020. 
 

Informatieavond – 14 september 2020 
De informatieavond zal dit jaar niet fysiek op school plaats vinden. Op 
maandag 14 september zal er de mogelijkheid zijn om via Meet vragen te 
stellen en kennis te maken met de leerkracht van uw kind(eren). Deze Meet is 
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voor alle groepen van 19.30 – 20.30 uur. De leerkrachten zullen uiterlijk 
vrijdag 11 september de presentaties met u delen via Social Schools en de link 
om in te loggen in de Meet. 
 

Vakantierooster, incl. studiedagen 
Herfstvakantie: 12 – 16 oktober 
Kerstvakantie:  21 december – 1 januari 
Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 
Goede vrijdag:  2 april 
Pasen:   3 – 4 april 
Koningsdag:  27 april 
Meivakantie:  26 april – 7 mei 
Hemelvaart:  13 – 14 mei 
Pinksteren:  24 mei 
Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 
 
Vrije middag (12 uur) 
Vrijdag   18 december 
Dinsdag  9 februari 
Vrijdag   9 juli 
 
Studiedagen: 
Donderdag  8 oktober 
Vrijdag   26 maart 
Woensdag  26 mei 
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