
 

 

09-02 HP gesprekken 
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12-02 Carnaval op school 

 

15 t/m 

19-02 voorjaarsvakantie 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 06  08 februari 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Jip 4, Max 10 

Elise 8, Norah 10 

Morris 4, Sophie 6 

Jet 7, Nika 7 

Boris 4, Lize 4 

Jort 9, Pepijn 6 

May 7, James 10 

Aeneas 10, Elias 8 

Isa 11, Noor 11 

 

Meester Fred 

Meester Paul 

Juf Loanne  
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Opening scholen 
Wat waren we blij dat we vandaag jullie kinderen weer op school mochten verwelkomen en wat zijn we 

teleurgesteld dat we gisteren hebben moeten besluiten dat we vandaag nog niet open konden gaan. 
De brief hierover kwam gisteravond eigenlijk te laat. De meeste kinderen lagen immers al op bed in de 

veronderstelling dat ze de volgende dag weer naar school mochten. 
Gisteren is er vanaf 15.30 uur overleg geweest met de directeuren van Wonderwijs, het 

managementteam en leerkrachten van De Esdoorn en de MR. Vervolgens kwam ook nog het advies van 
Rijkswaterstaat om de weg niet op te gaan. We vonden het een hele moeilijke beslissing en voordat de 

knoop werd doorgehakt, de brief was opgesteld en bijgesteld was het helaas al rond 20.00 uur. 
We hopen dat het vooruitzicht op nóg een dag sneeuwpret de teleurstelling van het niet naar school gaan 

heeft overstemt en dat de kinderen hier vandaag volop van hebben genoten! 
Ik bedank u, namens het team, voor het begrip dat u gisteravond getoond hebt! 

 
Gelukkig is het inmiddels code geel en hebben we besloten dat we morgen weer open gaan.  

We verheugen ons erop om de kinderen en elkaar weer te zien! 
 

De afgelopen weken heeft veel flexibiliteit van iedereen gevraagd, daar willen we zeker ook even bij stil 
staan. Morgen krijgt uw kind een mooie kaart en attentie mee om u te bedanken voor uw inzet en 

betrokkenheid bij het ‘thuisonderwijs’ en de flexibiliteit om steeds weer mee te gaan in alles wat van u 
werd gevraagd. Chapeau hiervoor!!! 

 
Hopelijk gaat het ons allemaal samen lukken om de 3e lockdown te voorkomen, ook al zal dat best 

spannend worden. Op school zullen wij er alles aan doen om besmetting te voorkomen en ook nu hebben 
we jullie hier ook weer bij nodig. Laten we ervoor gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen 
Afgelopen vrijdag hebt u een brief ontvangen. Op een aantal punten zal ik nu wat verder ingaan. 

 
Snottebellenbeleid: 

Afgelopen zaterdag heb ik u nog nadere richtlijnen gestuurd wanneer kinderen wel en niet naar school 
mogen. Het beleid dat voor oudere kinderen en volwassenen geldt is nu hetzelfde voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Dit betekent dat een kind met verkoudheidsklachten thuis moet blijven en getest moet 

worden. Als de test negatief is, mag het kind weer naar school. 
We hopen van harte dat we geen positieve besmettingen hebben en een klas niet in quarantaine hoeft. 

 
Cohorten: 

Het is de bedoeling dat de kinderen in de klas zoveel mogelijk in groepjes van maximaal 5 kinderen zitten. 
In onze klas zitten de kinderen vanaf groep 3 allemaal aan een vast tafelgroepje. Daar willen we de 
komende weken ook zoveel mogelijk aan vast houden om het risico op besmetting te voorkomen. 



Tijdens het buitenspelen blijven we met de eigen groep bij elkaar door gebruik te maken van 4 
verschillende speelplekken. De groepen mogen ombeurten op de verschillende speelplekken spelen. 

Na de voorjaarsvakantie hopen we het gymonderwijs weer te kunnen hervatten. Hopelijk gaat de Helster 
dan ook weer open. Juf Gaby zal de gymles dan ook zo voorbereiden dat er ook in deze (tafel)groepjes 

gegymd kan worden. U hoort daar na de voorjaarsvakantie meer over. 
 

Mondkapjes: 
Het advies is dat kinderen in groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje dragen. Wij denken dat we het zo 
kunnen organiseren dat kinderen niet tegelijk in de gangen aanwezig zijn.  Als u of uw kind wel graag een 

mondkapje wil dragen is dat natuurlijk prima. 
Het team zal in de gemeenschappelijke ruimten een mondkapje dragen. 

We vragen u om bij het brengen en ophalen van de kinderen ook een mondkapje te dragen. 
 

Hygiëne regels: 
Wij zullen de regels voor het wassen van de handen hetzelfde blijven uitvoeren als vóór de lockdown. 

Wat betreft het ventileren zullen we in de pauzes de ramen en deuren openzetten. Misschien handig om 
een extra vest mee te geven, omdat het na de pauze koud kan zijn in het lokaal. 

 
Begin en eindtijden: 

Wij hebben er niet voor gekozen om met verschillende begin- en eindtijden te gaan werken. Wij hebben 
voldoende in- en uitgangen om de kinderen en ouders zoveel mogelijk te spreiden. We vragen u wel om 

meteen weg te gaan als u uw kind hebt afgezet bij school. We hanteren dezelfde ingangen als vóór de 
lockdown. We doen een beroep op de ouders met kleuters om ze zoveel mogelijk alleen het plein op te 

laten lopen en bij de ingang van hun klas naar binnen te gaan.  
Alle kinderen kunnen vanaf 8.20 uur verzamelen bij hun eigen leerkracht op het plein.  

We gaan om beurten naar binnen. De kinderen van groep 4 van juf Nathalie en groep 5 van juf Marit/José 
komen via de deur in de zaal naar binnen maar moeten nu ook buiten met de groep bij elkaar gaan staan 

en gaan per groep met de leerkracht naar binnen. 
 

Zorgt u er voor dat uw kind om 8.20 uur aanwezig is, zodat we vanaf 8.25 uur per groep naar binnen 
kunnen gaan? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
In de bijlage kunt u een overzicht vinden waarbij alle maatregelen overzichtelijk visueel zijn weergegeven. 
 

Carnaval 
Aanstaande vrijdag mogen alle kinderen verkleed naar school komen. We vieren carnaval in de eigen klas. 

In de ochtend zal dit met name in de onderbouw zijn, in de middag in de bovenbouw.  
De AC zorgt deze dag voor iets lekkers voor de kinderen. 

 

Bijlage 
• Poster basisonderwijs 

 

Ondanks alle beperkingen een fijne vakantie! 

 


