
Afgelopen periode 

Het eerste deel van het jaar zit er alweer op en we hebben zelfs de 

herfstvakantie achter de rug. In de groepen is hard gewerkt rondom de 

verschillende projecten. We hebben vanuit de projectgroep dieren 

bijvoorbeeld al “nieuwe klasgenoten” mogen verwelkomen, te weten o.a. twee 

Baardagamen en wandelende takken. Ook de bibliotheek heeft inmiddels een 

mooi eigen leensysteem opgezet. De schaakgroep organiseert al diverse 

competities en zo zijn er nog meer mooie ontwikkelingen in de verschillende 

projectgroepen. We zien de kinderen binnen hun eigen projectgroep groeien 

en hun eigenaarschap binnen de groep ontwikkelen middels de ondersteuning 

van de leerkrachten die t.a.v. de projectgroepen een coachende rol hebben. 

Verder krijgen de kinderen inmiddels groepsdoorbroken instructies op de 

verschillende vakken zoals: rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen.  

 

Met het team hebben we onze tweede studiedag gehad waarin we nauwkeurig 

met elkaar ons onderwijs van de eerste weken hebben geëvalueerd, ons 

toetsbeleid met elkaar besproken hebben en verder in kaart gebracht. Tevens 

hebben we onze visie op onderwijs aan HB-kinderen verder uitgewerkt.  

Op onze volgende studiedag gaan we verder om de structuren met elkaar uit te 

werken.    

 

Extra studiedag, woensdag 4 november! 
 

Zoals u net heeft kunnen lezen zijn we met het team actief bezig om ons 

onderwijs nog beter vorm te geven. Centraal staat daarbij natuurlijk onze 

specifieke doelgroep en hun behoeften op ontwikkelingsgericht gebied en op 

cognitief gebied. Op 4 november a.s. gaan wij met het team een training 

volgen waarin we binnen deze twee gebieden nog meer gaan leren en hoe we 

dat kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Deze extra studiedag stond 

nog niet op de agenda, maar de kinderen zijn deze dag dus wel vrij! Houdt u 

daar rekening mee! 

U zult over wat wij leren en meenemen naar ons dagelijkse onderwijs nog 

meer te horen krijgen en heeft u vragen schroom ze niet te stellen. 

 
Manon-Yvette en Lydia 
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OPP gesprekken 

Voor groep 4,5,6 en 7 staan in de weken van maandag 2 nov-vrijdag 12 nov. 

OPP-gesprekken in gepland. Voor groep 8 vallen deze gesprekken in de week 

van 15 nov-19 nov.  Het liefst zien we u natuurlijk allemaal weer in onze 

school, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom zal het contact met u via e-mail, 

telefoon en videobellen zijn. Voor de OPP-gesprekken heeft het videobellen 

de voorkeur. De leerkracht zal u een uitnodiging sturen. We voeren de OPP-

gesprekken met u en uw kind. Mocht u ook nog onder uw kind contact met de 

leerkracht willen over iets specifieks geeft u dat dan even aan dan kan de 

leerkracht met u kijken wat daarin de mogelijkheden zijn om daar contact over 

te hebben. 

 

Vernieuwde richtlijnen 
 

Sinds dinsdag 13 oktober zijn de richtlijnen vanuit het RIVM voor personen 

boven de 13 jaar weer aangescherpt. Ook op de OBB HB merken we dat het 

virus steeds dichterbij komt. Enkele van de collega’s hebben zich uit voorzorg 

al moeten laten testen en waren gelukkig allemaal negatief. Toch willen we 

graag met de grootste zorg handelen rondom het COVID-19 virus. 

 

Wij vernemen het graag indien er iemand uit uw huishouden positief getest is. 

Een kind (tot 13 jaar) moet thuisblijven als:  

 

• Het kind verkoudsheidsklachten heeft die gepaard gaan met koorts en/of 

benauwdheid. 

• Een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft. • Een huisgenoot 

positief getest is op COVID - 19.  

• Het kind contact heeft gehad met een patiënt met bevestigd COVID - 19.  

 

Bij twijfel of uw kind naar school mag kunt u de beslisboom of de GGD 

raadplegen. Wij vragen u om hier serieus mee om te gaan om zo de kans op 

verspreiding te verkleinen en de gezondheid van onze leerlingen en het 

personeel niet in gevaar te brengen. Bij kinderen die erg verkouden zijn, 

verzoeken wij om uw kind thuis te houden. Dit zodat ons personeel minder 

kans heeft om verkouden te worden. Een verkouden leerkracht mag niet op 

school komen en moet zich laten testen. Dit willen we zoveel mogelijk 

voorkomen om het onderwijs te continueren.  

 

Halen en brengen  
 

Houdt u buiten de schoolhekken alstublieft aan de 1,5 mtr afstand. Plan 

speeldates vooraf of telefonisch en blijf niet onnodig rond de school staan.  

 

Contact met school  
 

Ondanks dat we u niet meer live op school kunnen zien, proberen we u zoveel 

mogelijk op de hoogte te houden van alle activiteiten in de school. Wij hopen 

dat u via Social Schools zich betrokken blijft voelen bij de school van uw kind 

en wij zo een goede inkijk geven van wat er op school gebeurt.  
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Activiteiten  

Helaas hebben we moeten besluiten om alle niet ‘schoolgebonden’ activiteiten 

voor de komende 4 weken te annuleren. Binnen de schoolmuren willen we de 

kinderen natuurlijk een fijne schoolperiode bezorgen en zoeken we naar 

oplossingen voor de geplande activiteiten en toekomstige feesten. 

Ventilatie 

Zoals eerder aangegeven is er in het belang van het voorkomen van 

verspreiding van het corona virus belangrijk voldoende te ventileren.  

Dit heeft tot gevolg dat nu de buitentemperaturen wat zakken de kou ook meer 

de klas in komt. We willen u vragen om daar met de kleding van de kinderen 

goed rekening mee te houden. Geef eventueel een extra vest mee zodat uw 

kind iets extra’s heeft om aan te trekken. Verder houden we de volgende zaken 

ook nog steeds in acht en hebben we met de kinderen nogmaals gesproken 

over het houden van afstand en hygiëne n.a.v. de laatste ontwikkelingen.  

 

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. 

 

 

De kamplocatie… 

Kamp 

Inmiddels is er een pré-kamp gaande in de school waarin vandaag ook de 

groep 4,5,6 betrokken is. Ondanks dat het kamp afgezegd is gezien de corona 

omstandigheden zien we dat de kinderen enorm veel plezier beleven aan dit 

alternatieve kamp . We hopen natuurlijk aan het eind van het jaar ook nog 

daadwerkelijk op kamp te kunnen gaan maar het pré-kamp is in ieder geval al 

geslaagd! 
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Kampactiviteit! 

 


