
  

 

  

Nieuwsbrief start schooljaar 2020-2021 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Aanstaande maandag gaan we weer naar school in Noord-Nederland. Het schoolteam heeft zich 

in de zomervakantie voorbereid op het komende schooljaar. 

Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij en zullen we het ingezette beleid op OBS De Vlinder 

ter voorkoming van het coronavirus Covid-19 continueren. 

We blijven het nieuws volgen en hanteren de richtlijnen vanuit het Ministerie van OC&W, het 

RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Vanaf 17 augustus zijn basisscholen verplicht om volledig fysiek onderwijs te geven. Dit is wel 

gebonden aan regels en de besluiten vanuit het kabinet en het RIVM zijn hierbij leidend. 

 Verzuim en leerplicht  

Uitgangspunt van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs is dat alle (leerplichtige) kinderen 

vanaf 17 augustus weer fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd 

verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan het als 

alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden. De school hoeft geen 

verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, 

direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is 

hierbij doorslaggevend. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.  

De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit betekent dat 

er bij ongeoorloofd verzuim een onderzoek ingesteld wordt en aan de hand daarvan bepaald 

wordt welke route wordt gevolgd.  

 

Dat geldt ook voor: 

• Kinderen met een kwetsbare gezondheid; 

• kinderen met familieleden met een kwetsbare gezondheid; 

• ouders of leerlingen met corona-angst.  

  

Zomervakantie doorgebracht in een land met code oranje of rood 

Voor ouders/verzorgers die in de afgelopen weken met hun kinderen de vakantie in een land 

met code oranje of rood hebben doorgebracht, adviseert de overheid bij thuiskomst 14 dagen in 

quarantaine te gaan. Dit advies geldt ook voor onze teamleden.  

Kinderen t/m 12 jaar die terugkomen uit een vakantieland met code oranje of rood hoeven niet 

in quarantaine en komen gewoon naar school.  De ouders/verzorgers van deze kinderen mogen 

dan niet bij het schoolplein of in de school komen.   

 

Ouders zijn het verplicht om te melden aan de schoolleider wanneer ze korter dan 14 

dagen voor aanvang van de eerste schooldag in een land zijn geweest met code 

oranje of rood.  

   

  



  

 

De afspraken die we voor de zomervakantie hanteerden, blijven in principe van kracht met 

kleine aanpassingen. Hieronder volgen afspraken die van belang zijn, voordat het schooljaar 

start (de laatste versie van het volledige protocol van OBS De Vlinder is te verkrijgen via het 

mailadres: directie.devlinder@o2sv.nl). 

• Registratielijst  

Iedereen die het gebouw van OBS De Vlinder binnenkomt, registreert zich op de 

registratielijst die in de hal op de bar ligt. De reden hiervoor is dat als er wel een 

besmetting is vastgesteld en er een relatie is met onze school, iedereen in beeld 

gebracht kan worden. 

 

• Ouders in de school  

Oudergesprekken mogen (in bepaalde situaties) op school plaatsvinden als de school 

(vooraf!) triage afneemt en de 1,5 meter afstand toepast. Ouders worden, in principe, 

niet toegelaten in school, tenzij er dus een afspraak van tevoren is gemaakt met 

bijvoorbeeld een ambulant begeleider die op school komt. Dit is altijd van tevoren 

bekend. Deze ouders tekenen de registratielijst die op de bar van de keuken in de school 

ligt. 

 

• Brengen en halen  

Het blijft belangrijk dat wij allemaal de regels blijven hanteren van het RIVM in de 

school, maar ook buiten de school. 

Bij het brengen komen de ouders niet op het schoolplein, tenzij dit is afgesproken. 

We hebben een ‘stop en kiss zone’ voor de school. De kinderen kunnen ‘druppelsgewijs’ 

vanaf 8.20 uur naar binnen lopen via de afgesproken ingangen. De school blijft ook na 

de zomervakantie deze afspraak hanteren.  

Bij het halen willen wij u verzoeken om niet te vroeg bij onze school te gaan staan 

wachten en ruimte te geven aan andere ouders door vlot weg te gaan. Dit geldt ook na 

schooltijd en graag ook dan uw kind vlot meenemen naar huis en niet het schoolplein 

oplopen. Alleen als u een afspraak heeft gemaakt, mag u de school binnen lopen en 

registreert u zich in school.  

 

• Gymnastiek 

Er worden weer gymlessen gegeven, daarvoor hanteren de vakleerkrachten en de 

leerkrachten de geadviseerde werkwijze voor het bewegingsonderwijs van het KVLO 

(Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding). Ook de gemeente heeft maatregelen 

genomen t.a.v. hygiëne in de sporthal en zalen waar de lessen worden hervat.  

 

• Traktaties 

Vanaf de zomervakantie mogen kinderen weer trakteren, indien het een voorverpakte 

traktatie is. De verjaardag wordt in de klas gevierd, maar een kind gaat niet meer de 

klassen rond om de kaart te laten tekenen door de leerkrachten en om te trakteren. De 

traditie is dat ieder jarig kind een grote kaart krijgt met felicitaties van iedere leerkracht 

en deze houden we in stand, maar de leerkracht van uw kind zal dit organiseren en de 

kaart meegeven aan uw kind. Indien u toch een traktatie aan de leerkrachten wilt geven, 

dan kan dat via de leerkracht van uw kind en is het verzoek om een voorverpakte 

traktatie te geven met een kaartje erbij van welk kind het is. 

 

• Gezondheid: verkoudheidsklachten, wat dan? 

Onderwijspersoneel en leerlingen blijven thuis als zij last hebben van één of meerdere 

van de volgende klachten:  



  

 

 Neusverkoudheid (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn). 

 Hoesten.  

 Verhoging en/of koorts (38 graden of meer). 

 Moeilijk ademen/benauwdheid. 

 Tijdelijk minder ruiken en proeven.  

Signalering symptomen  

Zijn er signalen dat een leerkracht, ouder of leerling op school klachten heeft die 

gerelateerd kunnen zijn aan het coronavirus, dan gaat de leerling of de leerkracht direct 

naar huis. Indien nodig worden ouders verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen om 

mogelijke verspreiding te voorkomen. In ernstige situaties wordt de keuze gemaakt om 

de hele groep naar huis te sturen. 

 

Kinderen tot 6 jaar (groep 1 en 2) 

Kinderen van 0-6 jaar met een neusverkoudheid, maar zonder koorts, mogen naar groep 

1 en 2 van de basisschool, behalve als zij in een bron- en contactonderzoek zitten van 

iemand die positief is getest op corona of als er iemand thuis is met koorts of 

benauwdheid. 

Als de klachten van het kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of 

astma, mag het kind naar ook naar school.  

 

Testafspraak GGD 

Wij adviseren ouders en leerkrachten bij vermoedens van besmetting (ook bij kinderen) 

zo spoedig mogelijk een testafspraak te maken bij de GGD, zodat er snel duidelijkheid is 

over een eventuele besmetting en wij als school, indien nodig, maatregelen kunnen 

treffen.  

Hygiënemaatregelen op school  

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van belang dat die 

worden nageleefd. Het gaat daarbij om:   

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen 

de school binnentreden. 

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen als handen wassen en 

desinfecteren.  

 

 

Wij zien er naar uit om al onze leerlingen te ontmoeten en we gaan ons best doen om 

 samen een veilige school te bieden! 

 

 Mede namens het schoolteam, 

 Anita Klompsma-Bolk. 


