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Bedankt!Bedankt! Bedankt!Bedankt! Bedankt!Bedank
t! Bedankt!Bedankt!  
Ik heb de afgelopen anderhalf jaar gemerkt dat alle 
ouders de school een warm hart toedragen. We zijn 
dan ook erg blij met ieders inzet.  
In het bijzonder willen we dit keer Lisanne en Titia 
bedanken voor hun inzet in de ouderraad de afgelopen 
jaren. Jullie hebben hiermee een grote bijdrage 
geleverd aan de activiteiten die er voor de kinderen 
georganiseerd zijn om hen een onvergetelijke 
basisschoolperiode te geven.  
Daarnaast willen we ook Gerrit Klaseboer in deze 
nieuwsbrief bedanken. Gerrit zet zich onverminderd in 
voor het inzamelen van het oud papier. Dat doet op 
een prettige en georganiseerde wijze. Gerrit heeft vlak 
voor de zomervakantie een presentje ontvangen van 
de ouderraad om waardering uit te spreken over hoe 
hij het oud papier coördineert. We zijn dan ook erg blij 
dat hij dit blijft doen in het komende jaar.  
Ook willen we tuinman Erwin en zijn zwager heel 
hartelijk bedanken voor de goede zorgen voor het 
schoolplein in de vakantie. Alles staat er prachtig bij!  
  
Een nieuwe en frisse school!  
Met veel plezier zijn we maandag gestart met alle 
kinderen. Goed om alle ouders en kinderen weer te 
zien en alle belevenissen te horen. De nieuwe plafonds, 
geschilderde wanden en deuren en de vernieuwde 
vloeren zorgen samen met het meubilair voor een 
prachtige uitstraling. Via Social Schools hebben we een 
filmpje gestuurd waarbij we een kleine rondleiding 
door de school geven.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Thema 1: Sterke verhalen  
Over enkele weken openen we thema 1. Dit thema 
heeft als titel Sterke verhalen. We openen de 
thema’s met de leerlingen en sluiten ze af met een 
presentatie of optreden. We vinden het erg 
belangrijk dit ook dit jaar te doen, met in 
achtneming van de maatregelen. Hoe de afsluiting 
er precies uit gaat zien, laten we op tijd weten. 
Houdt in elk geval een plaatsje vrij in de agenda op 
vrijdag 9 oktober om 11:00 uur.  
 

Jaarkalender  
Deze week zal in Social schools de kalender verder 
bijgewerkt worden. Hier staat de belangrijke 
momenten in voor de hele school, maar ook de 
activiteiten per groep verschijnen hier. Daarnaast 
houden de stamgroepleiders iedereen goed op de 
hoogte via de wekelijkse nieuwsbrief.  
Denkt u aan het oud papier? Op zaterdag 29 
augustus wordt er de eerste keer na de 
zomervakantie oud papier ingezameld. 
 

Schoolreis en kamp  
Het gaat begin oktober toch echt gebeuren. Op 5,6 
en 7 oktober gaat de bovenbouw, groep 6/7/8, op 
kamp. Meester Maurice en juf Astrid gaan mee. Ze 
zorgen voor een heel gezellig programma en 
meester Maurice zal daar de komende tijd in de 
groep meer over vertellen.  Op 8 oktober gaat 
groep 1 t/m 5 op schoolreis naar Duinenzathe in 
Appelscha. De bus is gereserveerd en we gaan er 
prachtige dag van maken!  
Uiteraard houden we ons tijdens deze activiteiten 
aan de geldende richtlijnen en hebben we hier 
overleg over met locaties en busmaatschappij. 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met 
de stamgroepleider of met Elly.  



 

Maatregelen en richtlijnen i.v.m. Corona  
Ventilatie  
Er is de afgelopen periode veel gesproken over de 
kwaliteit van de ventilatie in schoolgebouwen. We 
hebben hier goede informatie over ontvangen. Onze 
school heeft in elke ruimte ventilatieroosters die altijd 
open staan. Daarnaast zorgen de stamgroep 
leidsters ervoor dat er gedurende de dag regelmatig 
gelucht om zo het CO2 gehalte laag te houden. De 
komende periode worden er door deskundigen 
beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn, 
met het oog op de herfst en winter.  
 

Richtlijnen  
Eerder liet ik al weten wat er wel een niet kan op 
school. Aanvullend extra informatie over 
ziekteverschijnselen en quarantaine.  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die 
gelden voor het onderwijs toe.   
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool 
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve:   
• als het kind ook koorts heeft  
• kinderen contact hebben met iemand met een 
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD.   
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten 
heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie 
rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind 
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.   
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij 
thuisblijven:   
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak);   
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend 
bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). 
Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-
neusverkouden kinderen.   
• Wanneer een leerling positief getest is op corona 
moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de 
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft.   
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts 
boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft 
de leerling ook thuis.   
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de 
opvang.   
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is 
voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de 
leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is 
en dan 14 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven.   

Een aantal betalingen voor deze activiteiten zijn in 
het vorige schooljaar al gedaan door ouders. Nog 
niet iedereen heeft betaald. Voor het schoolreisje 
hebben we hier ook nog niet om gevraagd. Alles 
was te onzeker.   
De kosten voor het schoolreisje zijn €30,- per 
leerling en voor het schoolkamp is dit €70,-  
U kunt de betalingen overmaken op NL04 RABO 
0361 2303 11 ten name van oudervereniging obs de 
Driesprong onder vermelding van schoolreis of 
schoolkamp + naam kind(eren).   
 

Kanjertraining  
Dit najaar worden alle stamgroepleiders geschoold 
in de Kanjertraining en zal er een ouderavond over 
de Kanjertraining georganiseerd worden op 29 
september.  Dan zullen ook de jaarverslagen van de 
ouderraad en medezeggenschapsraad besproken 
worden en is er een korte informatiemoment in 
stamgroep van uw kind(eren).  
De Kanjertraining helpt kinderen om zichzelf beter 
te leren kennen en voor zichzelf op te komen. 
Hierbij leren de stamgroepleiders in afwisselende 
oefeningen en activiteiten de leerlingen hoe ze dit 
het beste kunnen doen.   
Het is een fijne, positieve en respectvolle werkwijze 
die erg veel scholen in Nederland gehanteerd 
wordt.   
De stamgroepleiders volgen dit najaar de 
basiscursus van twee dagen achtereen en nog een 
derde dag wat later. Hiervoor hebben we inmiddels 
vervangende leerkrachten voor kunnen regelen. In 
de wekelijkse nieuwsbrief van de stamgroep 
leider wordt u t.z.t hiervan op de hoogte gebracht.  
 

Startgesprekken  
Vanaf 31 augustus zijn de startgesprekken gepland. 
Meestal nemen we voor deze gesprekken een 
periode van twee weken om ze in te plannen. 
Via social schools ontvangt u hierover meer 
informatie van de stamgroep leider. U kunt uw 
gesprek dan zelf inplannen in de app.  
  
 
 
 
 
 
 

  
 



 

• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten 
(vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school 
contact op met de GGD. Specifiek zijn de volgende 
maatregelen van kracht:   
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde 
klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies 
ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen   
Iedereen die op vakantie wil naar het buitenland wordt 
geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te 
controleren op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt 
afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ 
en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.   
Ouders, docenten en onderwijspersoneel moeten tot 
14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land 
thuisblijven en mogen niet op school of op het 
schoolplein komen. De quarantaine geldt ook voor 
kinderen van boven de 12 jaar. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar geldt een uitzondering; zij mogen wel naar 
school en aan sportactiviteiten deelnemen.   
Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is 
geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. 
Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten 
inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht 
om leerlingen een aangepast programma aan te bieden 
(maar het is ook niet verboden).   
Als ouders van leerlingen boven de 12 jaar naar oranje 
of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen 
verantwoordelijkheid om minstens 14 dagen 
voorafgaand aan het begin van de school terug te zijn.  

 

 
 
Peuteropvang ‘t Hummeltje  
Zoals we voor de vakantie al hebben laten weten, 
blijft ‘t Hummeltje gewoon bestaan. Juf Bianca 
Boers was ook vorig schooljaar als leidster, naast juf 
Els. Juf Bianca is dit jaar de hoofdleidster en 
heeft erg veel zin om te beginnen. De 
samenwerking tussen de school en peuteropvang 
zal verder uitgewerkt worden. Er zijn deze 
week 8 peuters gestart aan het nieuwe schooljaar.   

 

Bericht van juf Bianca 
 
Hallo allemaal, 
 
Voor de zomervakantie hebben wij afscheid 
genomen van alle juffen. Juf Els is aan een nieuwe 
uitdaging begonnen op de peuterschool en ook 
vrijwilliger juf Marlinda heeft ons gedag gezegd. 
Ook van mij (juf Bianca) is afscheid genomen, 
omdat we voor de vakantie nog niet wisten hoe het 
verder zou gaan. Gelukkig wilde Kinderopvang Kaka 
met mij en kan ik als pedagogisch medewerkster bij 
de peuteropvang blijven werken. Dit is natuurlijk 
fijn voor de peuters en de ouders, omdat ik al een 
tijdje meedraai op de groep en dus een bekend 
gezicht ben. 
 
Afgelopen dinsdag zijn we gestart en gelukkig 
waren alle peuters er weer. 
Deze periode werken wij met het thema welkom. 
Bij binnenkomst hebben we eerst een rondje door 
de speelzaal gemaakt om te kijken of al ons 
speelgoed er nog was. En gelukkig was alles er nog, 
alleen stonden sommige dingen op een ander 
plekje. We hebben lekker kunnen spelen. Deze 
periode zullen we gebruiken om aan elkaar te 
wennen en in het ritme te komen. 
 
Wilt u meer weten over KaKa, kijk dan op  
www.kaka.nl 
Aanmelden nieuwe peuters: 
www.kaka.nl/inschrijvingen 
Mailadres voor ouders: info@kaka.nl 
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