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Weer naar school 
 
Wat een goed nieuws: de scholen gaan weer open! Alle kin-
deren zijn daarom vanaf maandag 8 februari uur weer welkom 
om te gaan starten. Wij gaan vanaf dan weer gewoon hele da-
gen naar school. Er stond nog een studiedag gepland op deze 
dag voor de kleuters, maar deze gaat niet door. We zien dus 
álle kinderen graag op maandag op school.  
Bij het brengen en halen vragen we weer of de kinderen door de 
voor hen toegewezen hekken en toegangsdeuren naar binnen 
gaan. Dit gebeurt op dezelfde wijze als we in mei deden. Ver-
derop staat het schema vermeld.  
Vrijdag 12/2 zullen we de opening gaan vieren met een klein 
klassikaal carnavalsfeestje (passend bij alle maatregelen). 
 
Het openstellen van de scholen betekent helaas niet automa-
tisch dat de kinderen ook vijf dagen per week fysiek onderwijs 
op school zullen krijgen de hele tijd. Vanwege de maatregelen 
die we moeten nemen voor de veiligheid voor kinderen, ouders 
en leerkrachten, kan het voorkomen dat de kinderen toch nog 
(deels) online lessen moeten gaan volgen. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen bij ziekte van een leerkracht of wanneer een klas in 
quarantaine moet. Hoe dit er in de praktijk uit zal gaan zien is bij 
ons nu ook nog niet precies bekend.  
We willen graag benadrukken dat we weer een nieuwe periode 
in gaan met z’n allen. We proberen alles vooraf goed te regelen, 
maar hebben vandaag de dag ook nog niet alle antwoorden en 
oplossingen paraat. Gaandeweg leren wij! We hopen op jullie 
begrip hiervoor.  

Om te onthouden 

 

15-19 februari 

10 minuten gesprekken 

alleen voor gr 1-2 

(online) 

 

22-26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

26 maart 

Palmpasen (gr 1-2) 

 

29 maart 

Studiedag, iedereen vrij 

 

1 april 

Paasviering 

 

1 april 

Rapport mee 

 

6-9 april 

10-min gesprekken 

(online) 
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Nieuwe maatregelen vanuit de overheid 
Bij deze nieuwe heropenstelling van de scholen gaat de over-
heid uit van een aantal doelstellingen. De belangrijkste daarvan 
zijn: 
1. De continuïteit van het onderwijs moet zoveel mogelijk 

worden gewaarborgd. 
2. De risico’s van verspreiding van het virus moeten zoveel 

mogelijk worden tegengegaan. 
3. Contacten en reisbewegingen moeten zoveel mogelijk 

worden beperkt, zowel in als rondom de school, van zowel 
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. 

 
De belangrijkste nieuwe maatregelen die daarbij horen zijn: 
• Kinderen zijn verplicht om naar school te komen; het naar 

school gaan valt vanaf nu weer onder de leerplichtwet. 
• Hele klassen, inclusief de leraar, moeten verplicht thuis in 

quarantaine, wanneer er 1 leerling uit die klas positief is 
getest op corona. Leerlingen moeten tenminste 5 dagen in 
thuisquarantaine en mogen zich daarna laten testen. Wan-
neer er geen test wordt gedaan duurt de thuisquarantaine 
5 dagen langer. Bij een negatieve test na 5 dagen mogen 
de kinderen weer naar school. 

• Wanneer fysiek onderwijs niet mogelijk is (vanwege de 
gevolgen van corona besmettingen) geven scholen weer 
les op afstand. 

Hoe wij hier invulling aan gaan geven is te lezen in deze Zonne-
wijzer. 
 
Invulling lessen 
De overheid raad aan om met ‘cohorten’ of ‘bubbels’ te gaan 
werken. Dit is een afgeschermde groep, waarbinnen normaal 
les wordt gegeven. Wij hebben voor onze school de keuze ge-
maakt om een gehele klas als ‘bubbel’ te zien. Hierbij horen alle 
leerlingen van 1 groep, het lokaal en een stukje van de gang 
wat grenst aan datzelfde lokaal. 
 
De focus voor de leerkrachten ligt in de eerste weken op de 
standaard lessen en programma’s, en uiteraard wordt het soci-
aal emotionele aspect niet uit het oog verloren. Wel gelden er 
een aantal regels en afspraken waar we ons écht aan moeten 
houden met zijn allen. Deze vind je verderop in deze Zonnewij-
zer. 
 
In ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie (en wellicht nog lan-
ger) zullen de volgende lessen helaas niet door kunnen gaan: 
• Gymlessen (kan wel buiten) 
• Programmeerlessen 
• ZONGroep 
• Spaans 
• Schaken 
Extra ondersteuning zal wel gegeven worden, maar op de toe-
gewezen plek voor de lokalen in de gang, en de onderwijsassis-
tent zal dan een mondkapje dragen. 
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Nieuwe regels 
Regels betreffende de gezondheid van leerlingen: 
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus! 

Zeker gezien de nieuwe afspraak, waarbij meteen een he-
le klas in thuisquarantaine zou moeten, is het belangrijk 
om heel goed naar de gezondheid van jullie kinderen te 
blijven kijken.  

• Ook willen we als school zoveel mogelijk de gezondheid 
van onze leerkrachten veiligstellen, en ook daarom vragen 
jullie om altijd heel goed te kijken of jullie kinderen geen 
klachten hebben. Bij klachten: blijf thuis! 

• Kinderen mogen wel naar school met chronische verkoud-
heidsklachten, astma of hooikoorts. Over de te nemen 
stappen bij neusverkoudheid en andere details over de 
mate van verkoudheid verwachten wij van het OMT nog 
een apart advies. Zodra dit bekend is zullen wij dit met jul-
lie delen. 

• De kinderen van groep 7 & 8 dienen mondkapjes te dra-
gen in de loopgebieden. In de hallen en gangen verwach-
ten wij dat zij daarom een eigen mondkapje op zullen 
doen. 

 
Regels betreffende het brengen en halen van leerlingen: 
• Ouders dragen een mondkapje bij het brengen en halen, 

dit geldt dus voor de hele buitenruimte rondom de school, 
ook minimaal met een rand van 10 meter buiten de hek-
ken. 

• Kom alsjeblieft met één ouder de kinderen naar school 
brengen en halen. 

• Combineer het halen en brengen zoveel mogelijke met 
buurtgenoten. 

• Hou altijd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen en 
kinderen. 

• De overheid vraagt om de kinderen gespreid naar school 
te brengen. We vragen jullie dan ook om de tijd tussen  
8:15 en 8:30 zo optimaal mogelijk te gebruiken. Kom dus 
niet allemaal op het laatste moment naar school. 

• Kinderen die alleen naar school kunnen komen (b.v. die in 
groep 7 en 8 zitten), worden dringend verzocht zelfstandig 
naar school te gaan. Bij voorkeur zijn deze leerlingen om 
8:15 uur aanwezig. 

• Kleuters gaan bij aankomst gelijk naar binnen. Er zal een 
leerkracht buiten staan om ze daarin te begeleiden, maar 
ze gaan niet meer met z’n allen buiten spelen, zoals de 
vorige keer. 

• We willen jullie vragen gelijk na het brengen/halen de 
ruimte rond de school te verlaten.  

• Stel vragen aan de leerkrachten niet persoonlijk, maar al-
tijd via Parro. Mocht persoonlijk contact wenselijk zijn, dan 
zal de leerkracht dat oppakken. 

Denk je aan 

testen,  

laat je dan  

testen 
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Wat te doen bij besmetting? 
• Wanneer je kind positief getest is laat je dat zo snel moge-

lijk weten aan de leerkracht en de schooldirectie. 
• De directie zal dan communiceren over de verplichte 

thuisquarantaine voor de hele klas. 
• Tijdens de thuisquarantaine is het de bedoeling dat de on-

line lessen weer aanvangen, net zoals we de afgelopen 
weken hebben gedaan. 

• Het kan zijn dat de eerste thuisquarantaine-dag door 
school moet worden gebruikt om thuisonderwijs op te star-
ten, en dat er dus niet gelijk gestart kan worden met de 
online lessen. 

 
Kinderen die in thuisquarantaine zitten mogen zich na 5 dagen 
laten testen. Wanneer zij negatief getest worden mogen zij 
weer naar school. Wanneer de leerkracht na 5 dagen ook nega-
tief getest is, vangen de fysieke lessen op school weer aan. 
Wanneer kinderen niet getest worden, wordt de thuisquarantai-
ne verlengd met nog 5 dagen.  
Leerkrachten zullen niet op 2 plekken tegelijk les gaan geven. 
Fysieke lessen hebben altijd onze voorkeur. Wanneer er fysiek 
les gegeven wordt op school, vindt er geen online thuisonder-
wijs meer plaats. Deze 2 manieren zijn niet goed te combineren 
voor een leerkracht. Wanneer jullie kind toch nog thuis mocht 
zijn, zal een weektaak en een nieuwe inlog voor Snappet gege-
ven worden. 
 
We merken dat er onduidelijkheid is over het laten testen van 
kinderen. Dit zal niet op school gebeuren en school hiertoe ook 
nooit het initiatief nemen. 
 
 
Verdeling hekken voor brengen en halen 
Kinderen worden bij de hekken uitgezwaaid en lopen vervol-
gens zelf naar de deur van hun lokaal. De kinderen weten dit 
vaak zelf en anders wijzen wij ze daar de eerste dag nog even 
op. 
Bij het naar huis gaan willen we niet dat alle groepen tegelijker-
tijd naar buiten gaan. Het kan dus zijn dat jullie een paar mi-
nuutjes extra moeten wachten op jullie kinderen. De locaties 
voor het halen en brengen zijn als volgt: 
 
Keerkring 
Hek kleuters: groep 1-2 
Nieuw hek zijingang: groep 3-4 
Hek hoofdingang (sluisje): groep 5-6 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 7 en 8 
 
Ravelijn 
Hek kleuters: groep 1-2 
Hek hoofdingang: groep 3-5 
Hek fietsers: alle fietsers en groep 6-8 
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Hygiëne maatregelen 
 
De maatregelen die wij op school hanteerden blijven onveran-
derd.  
• Dit betekent dat er nog steeds veel aandacht uit zal gaan 

naar de hygiëne. Handen wassen zal vaak worden gesti-
muleerd door de leerkrachten. En ook zullen onze schoon-
makers extra aandacht hebben hiervoor. 

• Iedere klas heeft desinfecterende gel en hygiëne-doekjes 
tot zijn beschikking. 

• We willen zo min mogelijk externen in de school en mocht 
dit toch voorkomen, dan dragen externen (ouders ook) al-
tijd een mondkapje. 

• Alle leerkrachten dragen in de loopruimtes een mondkap-
je. Dit zijn alle ruimtes buiten hun eigen lokaal. 

• Sommige leerkrachten kiezen ervoor om ook in hun eigen 
lokaal een mondkapje of gezichtsmasker te dragen. En 
een enkeling zal gebruikmaken van een spatscherm. 

• Leerkrachten wordt verder gevraagd om zoveel mogelijk 
thuis te werken buiten schooltijden om. Het kan dus zijn 
dat jullie leerkracht niet meer op school aanwezig is, wan-
neer je hem/haar nodig hebt. Een berichtje via Parro is 
dan de beste manier om hem/haar te bereiken. 

 
 
 
Consequenties Lockdown 
 
Nu de lockdown voor het onderwijs langer is gaan duren, wordt 
de vraag welke maatregelen er moeten komen om de effecten 
van de schoolsluiting op de ontwikkeling van leerlingen te in-
ventariseren, interessant.  
In heel Nederland, en wereldwijd, staan we voor de vraag hoe 
we het onderwijs de komende jaren aan kunnen passen om de 
leerlingen een goede en gedegen basis te geven.  
De PO-Raad gaat zo snel mogelijk met het kabinet, leden en 
andere samenwerkingspartners om de tafel om tot een inte-
graal, meerjarig plan te komen voor de hele onderwijsketen. En 
ook binnen onze stichting en op onze school wordt nagedacht 
hoe we het onderwijs vorm kunnen geven en passend kunnen 
gaan maken bij de situatie waarin kinderen langdurig thuison-
derwijs gehad hebben.  
Daarnaast hebben we ook subsidie van de overheid gekregen 
om wat extra hulp in huis te halen, zodat we kleine groepjes 
kinderen beter kunnen bedienen. Inmiddels is er al 1 onderwijs-
assistent hiervoor aangenomen die zich verderop in de Zonne-
wijzer zal gaan voorstellen. 
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Planning toetsen en rapporten 
 
We willen ons eerst graag focussen op een goede start met alle 
kinderen. Na de voorjaarsvakantie zullen we starten met het 
afnemen van de cito-toetsen (die normaal gesproken eind janu-
ari op het programma staan). 
Op 1 april (geen grap) kunnen jullie het rapport van jullie kin-
deren verwachten. De 10-minuten gesprekken zullen in de 
week erna plaatsvinden, dus van 6-9 april. Deze vinden online, 
via Teams, plaats. 
 
 
 
Pre-adviezen groep 7 
 
Normaal gesproken geven wij als school rond de 10-minuten 
gesprekken in februari aan ouders en kinderen van groep 7 een 
pre-advies over het ingeschatte niveau voor de middelbare 
school. Dit gaan wij dit jaar opschuiven naar het einde van dit 
schooljaar. Dit heeft 2 redenen: 
• Doordat de toetsperiode nu wordt opgeschoven, hebben 

wij tegen die tijd een beter zicht op het mogelijke uit-
stroomniveau van jullie kind. 

• Doordat de ‘open dagen’ van middelbare scholen dit jaar 
allemaal online verlopen is het sowieso al wat lastiger om 
een goed beeld te krijgen van een middelbare school. We 
hopen dat er later dit jaar nog extra open dagen georgani-
seerd gaan worden, zodat de kinderen die nu in groep 7 
zitten alsnog een goed beeld en een fijn gevoel kunnen 
krijgen van de middelbare scholen. Of dit daadwerkelijk 
gaat gebeuren is nog niet zeker en we houden jullie op de 
hoogte van de ontwikkelingen hierover. 

 
 
 
Laptops 
 
Wil iedereen ALLE geleende laptops maandag 8 
februari gelijk mee naar school nemen? Wij hebben 
deze laptops heel hard nodig bij het geven van ons 

onderwijs. 
Vergeet ook de oplaadsnoeren niet mee te geven 
aan jullie kinderen. De kinderen kunnen de laptops 
zelf inleveren bij hun eigen leerkracht, of jullie kun-
nen die maandagmorgen zelf afgeven bij een van 
de leerkrachten op het plein. 
Mochten deze in de toekomst weer nodig zijn, dan 
zullen we ze tegen die tijd opnieuw gaan uitlenen. 
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Carnaval op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze katholieke identiteit zie je op bepaalde momenten duide-
lijk terug. Carnaval is zo’n moment. Dit jaar moeten we het an-
ders vieren dan andere jaren. We willen met alle beperkingen 
rekeninghouden, maar het feest ook niet vergeten. We hebben 
er daarom voor gekozen om het veilig in de eigen groep te vie-
ren zonder de verplichting kleding te moeten bestellen. En met 
al die coronakapsels kun je genoeg losgaan op 12 februari….. 
 
Het ziet er als volgt uit:  
De kinderen komen naar school met het eigen eten en drinken. 
In de ochtend is er gewoon les en in de middag is er ruimte 
voor een klein feestje in de klas (passend bij alle hiervoor ge-
noemde maatregelen). Daar past gek haar bij en heel veel 
spelletjes. Je hoort van je eigen leerkracht meer over de exac-
te invulling hiervan. 
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Even voorstellen 
 
Hoi!!  
Ik ben Dewi Wasim en ben 31 jaar oud. Samen met 
mijn vriend en zijn zoontje van 4 woon ik in Apel-
doorn. 
In februari 2019 ben ik begonnen aan de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 
(voorheen spw) en tijdens mijn opleiding mocht ik 
direct aan de slag bij Fris. Nu ben ik afgestudeerd 
sinds mei 2020.  
Bij Fris werk ik als invaller op verschillende locaties 
en je hebt me vast wel eens gezien op mijn vaste 
plek bij de BSO. 
Voordat ik aan de opleiding begon heb ik een aantal manage-
ment functies bekleed in het bedrijfsleven, maar daar kreeg ik 
geen energie meer van. Met kinderen werken heeft altijd al mijn 
voorkeur gehad. Op mijn 16e ben ik al eens begonnen met de 
opleiding onderwijsassistent en op mijn 19e stond ik een paar 
maanden als kinderentertainer in Spanje. Vandaar de keuze in 
2019 om toch mijn passie te volgen. 
De combi onderwijsassistent en BSO vind ik echt perfect. In de 
ochtend veel structuur en ’s middags doen wat ik het leukste 
vind. Lekker dansen, knutselen, spelletjes doen en bakken met 
de kinderen!  
Ik ben al met veel plezier begonnen in januari en kan niet wach-
ten tot dat alle kinderen weer op school zijn!  
 
 
 
Buitenschoolse opvang 
  
Hoewel onze school op 8 februari weer opengaat, blijft de bui-
tenschoolse opvang (bso) voorlopig gesloten. De groepen kin-
deren op de bso zijn weer anders samengesteld dan die op 
school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en 
mogelijk extra besmettingen kan leiden.   
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DenkTank Breed: Tunnel of Love 

 
Het is nog even volhouden met z'n allen. Thuiswerken waar het 
kan, thuisonderwijs omdat het even moet, geen feestjes, festi-
vals, theater, of op andere manieren uitgaan. Geen knuffel voor 
opa of oma. Nog even niet..... 
Maar wat wel kan! 
Een mooie boodschap delen met en voor elkaar, en wel in 
   

THE TUNNEL OF LOVE 
 

Van zondag 7 t/m zondag 21 februari kun je op de wand bij de 
fiets/bustunnel (zie foto hierboven) een lieve, grappige, mooie, 
positieve, etc. boodschap achterlaten voor iemand anders. 
Een  hart onder de riem, een 'ik denk aan jou', of een heuse 
liefdesverklaring, want valentijnsdag gaat dit jaar gewoon 
door  hebben wij uit betrouwbare bron  
 
Er zullen vele houten harten opgehangen worden waar jij jouw 
boodschap op kwijt kunt. 
Tip -> gebruik voor het beschrijven van de houten harten een 
permanent marker, zodat bij regen jouw boodschap niet verlo-
ren gaat. 
 
Ook zullen er tekstballonnen en grappige props hangen waar-
mee je leuke selfies kunt maken die je naar diegene die je mist/
liefhebt kan sturen. Maar voeg vooral ook jouw eigen creatie 
aan de wand toe. 
 
Wandel tussen 7 en 21 februari dus zeker even door de tunnel, 
en laat je inspireren.  
 

 


