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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat alle
basisscholen vanaf maandag 8 juni volledig opengaan, tenzij
uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het
coronavirus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet
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verantwoord is. Dit wordt begin volgende week bekend
gemaakt.
Op basis van dit kabinetsbesluit is door meerdere betrokken
partijen een vervolgprotocol voor het reguliere
basisonderwijs opgesteld (protocol volledig openen
basisonderwijs), zie bijlage.

www.devlinder.nl

Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor het
bijstellen van ons schoolprotocol. Hierbij is het
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leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar
school met inachtneming van de voorschriften van het RIVM
en OMT.
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In het bijgevoegde protocol wordt ingegaan op een aantal
praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar
rekening mee gehouden kan worden. Bij de volledige
opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het
onmogelijke. De belangrijkste wijzigingen van dit
vervolgprotocol ten opzichte van het eerste protocol ten
behoeve van de heropening van de scholen op 11 mei jl. zijn
die van invloed zijn op OBS De Vlinder:
•

Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden
verrichten voor de school mogen weer ingezet
worden. Dit geldt ook voor stagiaires.

•

Musicals, schoolreizen, schoolkamp en andere
evenementen: deze activiteiten zijn toegestaan, maar
het dringende advies is om hier zeer terughoudend
mee te zijn. Voor al deze activiteiten gelden de
algemene richtlijnen vanuit de overheid met
betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere
lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de

openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging vindt
plaats op school- of bestuursniveau.
•

Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van
blaasinstrumenten is voor leerlingen tot 12 jaar
toegestaan.

•

Noodopvang: de extra financiering van de
noodopvang wordt met ingang van 8 juni 2020
stopgezet.

Deze lijst is niet volledig, ik verwijs hiervoor naar het
protocol.

Het toepassen van het protocol vraagt een enorme
bewustwording van ons handelen als schoolteam en we
hebben dit gelukkig een paar weken kunnen oefenen.
Het beleid ten aanzien van de heropening van de school is bij
ons reeds vastgelegd en hoeft alleen bijgesteld en
gefinetuned te worden op onderdelen. We zullen daarom op
dinsdagmiddag aanstaande online gaan overleggen hierover,
zodat we op maandag 8 juni goed voorbereid kunnen
starten.
De huidige regels blijven gelden, maar we zullen u, indien
nodig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.
Er wordt in deze tijd veel gevraagd van de flexibiliteit en het
aanpassingsvermogen van de teamleden en ook van u als
ouder(s) en verzorger(s). In de afgelopen periode is ons dat
enorm meegevallen en we verheugen ons erop dat we weer
volledig opengaan en weer enigszins ‘normaal’ kunnen
functioneren.
Ik wens u allen een heel fijn lang weekend!

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

•

Groep 7
Bijna alle groepen hebben een leerlingenaantal van rond de 20 leerlingen, behalve groep 7 en
daarom hebben wij in overleg met het bestuur besloten om groep 7 tot de zomervakantie
volledig te splitsen. Op maandag, dinsdag en woensdag is de groep al gesplitst, omdat juf
Melissa en juf Marlies dan samen voor groep 7 werken. Op donderdag en vrijdag zal dit tot de
zomervakantie ook zo zijn, maar dan onder leiding van juf Melissa en juf Anna (Koops). Juf
Anna heeft vorig jaar stage gelopen in groep 7 bij juf Melissa en zij heeft in de afgelopen weken
de noodopvang geregeld bij ons op school.
Meester Jan Boonstra is al een aantal weken ziek en hij wordt vanaf 11 juni vervangen door juf
Dian op de maandag (groep 6 groen) en de dinsdag (groep 3) en op de vrijdag wordt hij
vervangen door meester Gert (Holman).

•

Formatie 2020-2021
De formatie voor het komende schooljaar is ook vastgesteld door het bestuur en de
medezeggenschapsraad. Het schoolteam blijft hetzelfde en ziet er als volgt uit:
Mw. Anita Klompsma-Bolk directeur
Mw. Darja Gelling

IB-er

Mw. Thecla Koolhof

groep 1/2 rood

Mw. Dian Snijder

groep 1/2 geel

Mw. Sandra Muller

groep 1/2 geel en groep 1/2 rood

Mw. Janet Ottens

groep 3

Dhr. Jan Boonstra

groep 3, groep 6 paars

Mw. Guusje Rous

groep 4

Dhr. Jan Waalkens

groep 4, groep 5 en groep 6 oranje

Mw. Annemiek van Vondel groep 5

•

Mw. Marlies Bols

groep 6 paars ma. di, wo

Mw. Geralda v/d Zwaag

groep 6 oranje

Mw. Mirella Beukers

groep 7 blauw

Mw. Melissa Stel

groep 7 groen

Dhr. Martin Loves

groep 8

Mw. Sandra Rengers

groep 8

Mw. Monique Willems

onderwijsassistente

Mw. Belinda Pasveer

onderwijsassistente

Dhr. Alfons Jansingh

conciërge

Oudergesprekken
Op 26 mei is PARRO opengezet voor alle ouders en veel ouder(s) hebben zich ingepland voor
een gesprek. Wij laten u binnenkort weten hoe wij de gesprekken gaan voeren. U moet er
rekening mee houden dat wij dit online gaan doen.

•

Schoolfotograaf
Foto Koch komt op dinsdag 16 juni de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het
RIVM hebben zij extra voorzorgmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen,
de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen. In de bijlage kunt u dit nalezen in hun protocol.
Aangezien Foto Koch korter op school aanwezig zal zijn, maken zij naast de standaard portretfoto ook een
nieuw soort foto. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen, waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn.
Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij
informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd
mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Nog even ter informatie
o

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.

o

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt,
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

o

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf
een bestelling kunnen plaatsen op de site.

o

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.

o

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de vernieuwde pose geldt
dat deze alleen met een witte achtergrond besteld, en natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

o

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

•

Voetballen
In de bijlage vindt u ook een flyer van het Jeugdbestuur FC Ter Apel om in de maand juni gratis
te kunnen kennismaken met het voetballen.

•

Tweede Pinksterdag vrij en studiedag 24 juni vervalt
Aanstaande maandag is het Tweede Pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij. Op woensdag 24
juni staat er een studiedag gepland. Deze vervalt en wordt een gewone lesdag op school.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

