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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
De Gouden Weken zijn goed gestart met het kamp voor de
groepen 8 en het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met
7. De kinderen hebben genoten en de sfeer was uitstekend!
Via de Parro-app zijn er foto’s gestuurd naar de
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3

ouder(s)/verzorger(s). We hebben helaas weinig foto’s op
Facebook of in deze nieuwsbrief kunnen zetten vanwege de
privacywet.

0599-583477
directie.devlinder@o2sv.nl

Helaas zijn er ook kinderen niet mee geweest op schoolreis
en met de afwezigheid van leerlingen zullen we, in de
komende periode, meer te maken krijgen.

www.devlinder.nl
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verzorger(s) het lastig vinden om te bepalen of hun kind wel,
of niet naar school kan bij verkoudheidsklachten.
Wij vinden het vaak ook lastig om dit te bepalen en proberen
daarom zo goed mogelijk te overleggen met de
ouder(s)/verzorger(s) en eventueel ook met de GGD. We
merken hierdoor wel dat iedereen zorgzaam omgaat met de
coronamaatregelen, maar dat de regels niet altijd duidelijk
toe te passen zijn.
Om wat meer duidelijkheid te geven, staat verderop in deze
nieuwsbrief alles nog eens op een rijtje en vindt u in de
bijlagen de zogenaamde ‘beslisboom’ voor 0-6 jarigen en
voor 7-12 jarigen.
Waarschijnlijk bent u inmiddels wel een beetje ‘coronamoe’
(dit hoor ik weleens de laatste tijd), maar we zullen het
voorlopig nog op deze manier moeten uithouden.
We doen allemaal ons best om, samen met u, een veilige
school te bieden voor onze leerlingen.
Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

September 2020
•

Informatieve ouderavonden vervallen
Aanstaande woensdagmiddag, 2 september, ontvangt u een mail over informatie over de groep
van uw kind(eren). Wellicht dat er ook documenten meegegeven worden, maar dat leest u in de
betreffende mail.

•

Wegvak voor school op 4 september afgesloten
Aanstaande vrijdag, 4 september, wordt het wegvak voor de school afgezet i.v.m. Streetwise.
De parkeerplaats bij de sjoelclub blijft bereikbaar vanaf de kant Vijverstraat. Het wegvak wordt
afgesloten van 7.45 tot 14.00 uur. Als Streetwise eerder is afgelopen, maken we het wegvak
zelf weer vrij door de borden weg te zetten.

•

Bezoek bestuur openbaar Onderwijs Westerwolde
Op donderdag 10 september zal ons bestuur een bezoek brengen aan onze school. Zij zullen de
beleidsdocumenten bekijken, een gesprek aangaan met het schoolteam en eventueel in de
groepen gaan kijken.
Een bezoek van het bestuur wordt altijd als zeer waardevol gezien, omdat het schoolteam dan
kan laten zien wat er goed gaat, wat er verbeterd moet worden en vooral wat de wensen zijn.

•

Spelinloop groep 1 vervalt
Vanwege de coronamaatregelen vervalt donderdag 17 september de spelinloop voor groep 1.
De leerkrachten zijn aan het nadenken over hoe we ouder(s)/verzorger(s) toch een kijkje in de
klas kunnen gunnen. We komen er nog op terug.

•

De kinderpostzegelactie 2020
De Kinderpostzegelactie wordt dit jaar voor de 72ste keer gehouden! De actie is van woensdag
23 september t/m woensdag 30 september. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor de ruim
90.000 kinderen in ons land die geen veilige thuisbasis hebben. Elk jaar gaan zo’n 140.000
kinderen langs de deuren, zodat andere kinderen een betere toekomst krijgen. De kinderen van
de groepen 7 en 8 gaan dit schooljaar meedoen aan de actie.
De actie is in aangepaste vorm, want ook de Kinderpostzegelactie is aangepast aan de geldende
coronamaatregelen. Via de leerkrachten worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte
gebracht over hoe de Kinderpostzegelactie gaat. Er is ook veel informatie te vinden op
www.kinderpostzegelactie.nl.

•

De ouderraad en de medezeggenschapsraad
Op maandag 7 september (OR) en op woensdag 23 september (MR) vinden de eerste
vergaderingen plaats. Deze zullen online plaatsvinden.

In het informatieboekje dat u van ons hebt gekregen, kunt u lezen wie er in de OR en in de MR
zitten namens de ouder(s) en namens het personeel.
•

Studiedag 28 september
Op maandag 28 september zijn alle leerlingen vrij. Het schoolteam heeft dan een studiedag.

•

Oudergesprekken
Op dinsdag 29 september zou Parro opengezet worden voor het plannen van de
oudergesprekken. Vanwege de coronamaatregelen gaan we het dit schooljaar anders doen.
Aanstaande woensdag wordt u ingelicht over hoe wij het gaan organiseren. Dit ontvangt u in de
informatie die u aanstaande woensdag ontvangt van de leerkracht over de groep waarin uw
kind(eren) zit(ten).

•

De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 vindt plaats van woensdag 30 september tot en met zondag 11
oktober. Het thema is: En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Het gaat over boeken die de
geschiedenis tastbaar maken. Door het lezen van spannende verhalen over ridders, over het
leven in de oudheid of hoe het was in de wereldoorlog verkennen de kinderen het verleden.
Onze leescoördinator en taalcoördinatoren zijn al druk bezig met de voorbereidingen en we zijn
weer benieuwd hoe de Kinderboekenweek wordt geopend!

•

Schoolfonds
In deze maand ontvangt u een brief van de ouderraad met betrekking tot het betalen van het
schoolfonds. Van dit geld organiseren wij extra activiteiten zoals het kamp, de schoolreis, het
Sinterklaasfeest, de viering van Kerst, de disco, de paasbrunch, etc.
We hopen dat iedereen zijn steentje weer wil bijdragen, zodat we een financieel gezonde school
blijven. De ouderraad int de gelden en bepaalt, in overleg met het schoolteam, waar het geld
aan wordt besteed.

•

Muzieklessen via Kunstenschool ZG
Aanstaande woensdag starten de muzieklessen van meester Rutger weer in de groepen 5 tot en
met 8. De muzieklessen vinden voorlopig eerst buiten plaats. Indien dit niet meer mogelijk is,
zullen we overleggen waar we de lessen laten plaatsvinden.

Coronamaatregelen: even op een rijtje
Het schoolteam blijft het nieuws volgen en hanteert de richtlijnen vanuit het Ministerie van OC&W, het
RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut. Het protocol met betrekking tot het beleid op De Vlinder ten
aanzien van de coronamaatregelen wordt, indien nodig, bijgesteld en besproken met de MR.
De afspraken die we voor de zomervakantie hanteerden, blijven van kracht. Hieronder volgt een aantal
afspraken (de laatste versie van het volledige protocol van De Vlinder is te verkrijgen op school).
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief zitten zogenaamde beslisbomen.
•

Bij klachten blijf je thuis
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.

Is er binnen het gezin sprake van gezinsleden met klachten op het gebied van koorts en/of
benauwdheid, dan blijft het hele gezin thuis. Ook de kinderen zonder klachten mogen dan niet
op school komen.

•

Hygiënemaatregelen op school
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van belang dat die worden
nageleefd. Bij binnenkomst desinfecteren alle leerlingen hun handen. Gedurende de schooldag
wassen alle leerlingen ook regelmatig hun handen met zeep. De tafels en deurklinken worden
regelmatig schoongemaakt met desinfecterende schoonmaakmiddelen. De schoonmaak komt
van 11.00 uur tot 12.00 uur extra schoonmaken op school.

•

1,5 meter afstand
De leerlingen houden 1,5 meter afstand tot de leerkrachten. De leerkrachten houden ook 1,5
meter afstand tot elkaar.

•

Registratielijst
Iedereen die het gebouw van De Vlinder binnenkomt, registreert zich op de registratielijst die in
de hal op de bar ligt.

•

Ouders in de school
Ouders worden, in principe, niet toegelaten in de school, tenzij er van tevoren een afspraak is
gemaakt. Ouders mogen alleen naar deze afspraak komen als zij geen klachten hebben. Tijdens
deze afspraak wordt de 1,5 meter afstand toegepast. Ouders registeren zich op de
registratielijst.

•

Op tijd brengen en halen
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in, nadat de handen zijn gedesinfecteerd. De
bedoeling is om dit druppelsgewijs te doen via de vier ingangen die de school heeft.
Bij het brengen en halen komen ouders niet op het schoolplein. De ouders blijven wachten
buiten het schoolplein. Kinderen die komen oefenen, mogen om kwart over acht ’s ochtends de
school in.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 8.25 uur op het schoolplein is, zodat de leerkracht om
8.30 uur kan starten met de les.

•

Testafspraak
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.
Het hele gezin blijft thuis wanneer gezinsleden getest worden. Is de testuitslag negatief, dan
mogen kinderen zonder klachten weer naar school komen. Is de testuitslag positief, dan blijft
het hele gezin 10 dagen thuis. De GGD legt u uit wat u dan moet doen.

•

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. Dat betekent dat de school verplicht
is om bij ongeoorloofd verzuim, het verzuim 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.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

