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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Afgelopen dinsdag, 2 februari, hebben wij gehoord dat de
basisscholen weer opengaan.
Naar aanleiding van de persconferentie hebben wij afgelopen
woensdagmiddag als schoolteam besproken hoe wij denken
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dat we veilig de school kunnen openen, uitgaande van het

0599-583477

school. Hierbij rekening houdend met de informatie die wij

schoolprotocol dat wij al sinds maart 2020 hanteren op
uit de aanvullende maatregelen n.a.v. de persconferentie

directie.devlinder@o2sv.nl

hadden ontvangen.
Woensdagavond heb ik de medezeggenschapsraad van onze

www.devlinder.nl

school gesproken over de start op 8 februari en we hebben
de zorgen besproken die er zijn. De medezeggenschapsraad
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heeft altijd goede tips en het is fijn om feedback vanuit
ouders te ontvangen, want we willen allemaal het beste voor
de kinderen.
Gisteren heeft u al een nieuwsbrief over ontvangen van onze
bestuurder Wietze Potze. In deze brief vanuit onze school wil
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ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, bedanken voor de inzet en

passend bij het

de moeite die u heeft genomen om samen te werken met de

coronavirus

leerkrachten in het belang van jullie kinderen, onze
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leerlingen.

onderwijsinhoudelijk

Wij weten dat het niet altijd even makkelijk was, maar
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iedereen heeft zijn of haar best gedaan en we hopen dat we
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Kansrijk adviseren VO

de komende periode samen kunnen werken om ervoor te

o

Schoolmelk en het

zorgen dat we veilig en gezond naar school kunnen gaan.
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ik u nader informeren over hoe wij aanstaande maandag
gaan starten.
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Wij hebben er heel veel zin in en we blijven ons best doen in
deze spannende en niet voorspelbare omstandigheden.

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

Opstart OBS De Vlinder
•

Brengen van uw kind(eren)
Om de contactmomenten te beperken, vragen wij u om uw kind vanaf 8.20 uur af te zetten bij
het schoolplein en direct afscheid te nemen. Dringend verzoek om niet eerder dan 8.20 uur te
komen en niet bij het schoolplein te wachten. De kinderen spelen niet op het schoolplein, maar
gaan direct in school waar zij hun jas en tas ophangen en hun handen gaan wassen.
We hebben vier ingangen en het is gebleken dat dit uitstekend werkte voor de lockdown. We
willen u vragen om uw kind zoveel mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar school te laten
gaan.
Notabene! Ouders mogen niet op het plein. Leerlingen met separatieangst gaan met ouders
mee naar huis. Er vindt dan online of telefonisch een gesprek plaats met ouders.

•

Halen van uw kind(eren)
Om de contactmomenten te beperken, gelden gespreide eindtijden.
De kinderen die zelfstandig naar huis kunnen, mogen rond 13.50 uur naar huis op de fiets of
lopend. Dit mag alleen als u dit via een Parrobericht heeft doorgegeven aan de leerkracht.
Voor de ouders/verzorgers die hun kinderen halen met de auto geldt het volgende:
❖ De groepen 1 en 2 spelen het laatste kwartier buiten en kunnen aan het
kleuterplein achter de school gehaald worden vanaf 13.45 uur tot 14.00 uur.
❖ Groep 3 gaat via de zij-ingang naar buiten om 13.55 uur. De leerkracht loopt mee
naar buiten.
❖ Groep 4 gaat om 14.00 uur naar buiten via de zij-ingang. De leerkracht loopt mee
naar buiten.
❖ Groep 5 gaat om 14.05 uur naar buiten via de zij-ingang. De leerkracht loopt mee
naar buiten.
❖ De groepen 6 gaan via de hoofdingang naar buiten om 13.55 uur. De leerkracht
loopt mee naar buiten.
❖ De groepen 7 gaan via de hoofdingang naar buiten om 14.00 uur. De leerkracht
loopt mee naar buiten.
❖ De groepen 8 gaan om 13.50 uur naar buiten vanuit de unit. De leerkracht loopt
mee naar buiten.
Voor alle kinderen geldt dat ze direct (mee) naar huis gaan en niet meer spelen op het
schoolplein.
Denkt u aan de veiligheid voor uzelf, uw kinderen en onze leerlingen door, indien nodig, een
mondneusmasker te dragen als u komt brengen en halen. Van belang is dat er onderling
afstand wordt gehouden. Wilt u er hier samen met ons op toezien?

•

Mondkapje
We adviseren de leerlingen en de leerkrachten van de groepen 7 en 8 om een mondkapje te
dragen in de openbare ruimte, zoals de hal, de gangen, het toilet.
In de klas mag het mondkapje af. Iedereen neemt zelf een goed en veilig mondkapje mee.
We vragen u om dit te bespreken met uw kind(eren), omdat dit een maatregel is die wij voor de
lockdown niet hadden. Deze maatregel moet voorkomen dat de leerlingen elkaar of de
leerkracht besmetten.

•

Pauzetijden en spelen
We hebben het geluk dat wij een heel groot plein, vier in- en uitgangen en relatief kleine
groepen hebben op school.
De pauzetijden zijn zo georganiseerd dat de groep als cohort bij elkaar blijft en niet door elkaar
heen speelt met andere groepen. Wel zijn er tegelijkertijd groepen buiten aan het spelen, maar
dit is verdeeld op een afgebakend deel van het plein: het kleuterplein als deel, de pannakooi
rechts van het middenpad voor de hoofdingang als deel en het gedeelte links van het
middenpad voor de hoofdingang is ook een deel. We werken en spelen in vaste cohorten.
❖ Voor de onderbouw (kleutergroepen) geldt dat zij wel samen op het kleuterplein
zijn.
❖ De andere groepen spelen na elkaar op het plein op een aangewezen deel en
onder toezicht van een leerkracht of onderwijsassistent.
Hieronder ziet u de tijden en het teamlid dat toezicht houdt.

•

Thuisblijven bij klachten passend bij het coronavirus
In de brief van het schoolbestuur stond al dat iedereen (ons team, de leerlingen en
iedereen die de school betreedt) volledig klachtenvrij moet zijn om de kans op een
besmetting binnen de school zo laag mogelijk te houden.
De leerkrachten zullen alert zijn op klachten bij kinderen en bij zichzelf.
Samengevat komt het erop neer dat:
❖ Indien er in het gezin gezondheidsklachten zijn, dan blijven de kinderen thuis.
❖ Mocht uw kind lichte klachten hebben, en er geen medische verklaring van een
huisarts is, moet uw kind thuisblijven.
❖ Mocht er een leerling in de groep positief worden getest, dan moeten alle
leerlingen vijf dagen in quarantaine en de leerkracht(en) ook. Op de vijfde dag
kunnen alle leerlingen zich laten testen en wie dan negatief getest is, mag weer
naar school. Wie niet test, blijft tien dagen in quarantaine.
❖ Op het moment dat een leerkracht (lichte) gezondheidsklachten heeft, zal de
leerkracht thuis moeten blijven en als er op dat moment geen vervanging is, zijn
de leerlingen vrij.
Wij moeten ons er allemaal van bewust zijn dat als je wel naar school gaat met
klachten, dit gevolgen kan hebben voor het schoolteam, onze leerlingen en hun
families.

•

Aanpak onderwijsinhoudelijk
We richten ons op de ontmoeting met de kinderen, op hun welbevinden en de betrokkenheid en
uiteraard op de kernvakken taal, lezen en rekenen. Het Handelingsgericht Werken (HGW) staat
centraal. Daarnaast zetten we, rekening houdend met de onderlinge afstand ‘De Gouden
Weken’ opnieuw in (energizers inzetten, samen plezier maken en in gesprek gaan met elkaar
kan altijd). In de klassen zal er aandacht zijn voor de bijzondere periode waarin we ons
bevinden. Er wordt met leerlingen over de pandemie gesproken.
De muziekdocent en de docent voor geestelijke vorming zullen de komende tijd hun lessen nog
niet geven. De vakleerkrachten gym hebben zich verdeeld en gekoppeld aan een beperkt aantal
scholen tot de voorjaarsvakantie. Zij zullen ook een beperkt lesaanbod bieden dat veelal buiten
plaatsvindt (de sporthal is gesloten). Juf Titia is gekoppeld aan onze school.
De motorische remedial teaching is ook tijdelijk stopgezet, maar de logopediste zal wel haar
werkzaamheden zo snel mogelijk oppakken. De logopediste Rhoda Zieck zal in een eigen ruimte
haar werkzaamheden uitvoeren.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u mailen naar
directie.devlinder@o2sv.nl.

•

Toetsbeleid
Normaliter worden de citotoetsen binnen ons leerlingvolgsysteem in het midden en aan het eind
van het schooljaar afgenomen. We toetsen om het niveau van het kind op dat moment te
bepalen, om daarna de onderwijsbehoeften van het kind vast te stellen. Zo kunnen we na de
analyse van de citotoetsen, de instructiebehoeften van de leerlingen in de groep bepalen en ons
onderwijs daarop afstemmen. Uiteraard willen we weten hoe de leerlingen zich in de afgelopen
(corona)periode hebben ontwikkeld.
Om daar zorgvuldig mee om te gaan is het volgende besloten:
1. We nemen de LVS M-toetsen (Cito) in de weken 10 en 11 af (drie weken onderwijs na
heropening van de scholen). Afname kan nog tot eind maart binnen de huidige
normering.
2. We zijn voorzichtig in het gebruik van vaardigheidsniveaus. De leerlingen worden
namelijk vergeleken met leerlingen uit een ’normaal’ jaar.
3. We houden rekening met de te verwachten groei tussen de M-toetsen en de E-toetsen
i.v.m. de kortere onderwijsperiode.
4. Er wordt overlegd welke leerlingen eventueel op maat getoetst dienen te worden i.v.m.
zorgen rondom het thuisonderwijs in de afgelopen periode. Er kan gekozen worden voor
een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Doordat de toetsen op
dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijgen we een mooie doorgaande lijn zonder de
leerling te frustreren.

•

Kansrijk adviseren
De leerkrachten van groep 8 hebben de plaatsingswijzers voor de individuele leerlingen ingevuld
in de eerste helft van het schooljaar en het voorlopig advies is gecommuniceerd met de ouders
en de leerling in het ouder-kindgesprek in november 2020.
In de groepen 8 worden de Middentoetsen op dezelfde wijze als hierboven afgenomen, maar
dan startend in week 10 en dan alleen voor de vakgebieden begrijpend lezen, spelling en
rekenen. Het tijdspad voor groep 8 is als volgt:
1. Het toetsen start in week 10 (twee weken na de voorjaarsvakantie).
2. In week 12 vinden de ouderadviesgesprekken plaats.
3. In week 14 worden de leerlingen aangemeld bij de VO-scholen.
4. In week 16 vindt de centrale eindtoets Cito plaats.
Eventuele bijgestelde adviezen worden in week 20 met het VO besproken.
Onze school zal op 18 februari 2021 meewerken aan een onderzoek van de inspectie rondom
het kansrijk adviseren in groep 8 in deze periode.

•

Carnaval
Om het Carnavalsfeest niet zomaar voorbij te laten gaan hebben alle schooldirecteuren in Ter
Apel online het Carnaval besproken met de prins en de vorst van de carnavalsvereniging De
Kloosterwiekers in Ter Apel.
Ook de carnavalscommissie OBS De Vlinder heeft mooie activiteiten bedacht die te vinden zijn
op Facebook. Volgende week zal er een brief komen met informatie over de activiteiten.

•

Schoolmelk en het Gruiten: schoolfruit en groente
Tot de voorjaarsvakantie wordt er, in principe, geen schoolmelk en schoolfruit geleverd. Mocht
dit wel zo zijn, dan ontvangt u een Parrobericht hierover.

•

Studiedag 19 februari
De studiedag van 19 februari vervalt. De kinderen kunnen deze dag gewoon naar school.

•

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 28 februari is de voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

