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Agenda
8 feb
9 feb
11 feb

Scholen weer open!!!
Margemiddag geannuleerd!
MR vergadering

24 maart

OPO-dag: alle leerlingen vrij!

De nieuwsbrief die deze keer voor u ligt, staat
grotendeels in het teken van organisatorische
zaken die specifiek voor onze school gelden
i.v.m. de heropening van de scholen volgende
week. Tegelijk met deze nieuwsbrief stuur ik u
een brief vanuit OPO Borger-Odoorn met daarin
de algemene maatregelen waar wij ons aan
dienen te houden om e.e.a. zo veilig mogelijk
voor onze kinderen en het team te organiseren.
Onderligger hiervoor is het protocol van de POraad waarbij de richtlijnen vanuit het RIVM
gehanteerd worden. Deze zijn zojuist
gepubliceerd. Voor ons allemaal geldt dat we ons
hier en daar toch weer geconfronteerd zien met
nieuwe/andere/verscherpte maatregelen. Niet
iedereen zal zich altijd kunnen vinden in alle
maatregelen, we vertrouwen erop dat we ook dit
samen weer goed op zullen pakken.
Het belangrijkst is dat het hele team ernaar
uitziet de kinderen weer op school te zien, de
vlaggen hangen uit!
Iedereen een heel fijn weekend toegewenst.
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marjan Klein

Maandag 8 februari
Op maandag 8 februari zullen de kinderen na een
tijdje voor het eerst sommige klasgenootjes en
hun juf en/of meester (we hebben er 1!) weer
“live” gaan zien. Deze dag zullen we tijd en
ruimte maken voor het delen van verhalen,
elkaar weer zien etc. etc. Met een beetje geluk
kunnen we leuke buitenactiviteiten in de sneeuw
organiseren. Hoe dan ook, het doel is hier een
leuke en fijne dag samen van te maken. En, het
woord “achterstanden” is niet uitgenodigd!
Schooltijden vanaf 8 februari
Om het aantal wisselmomenten zoveel mogelijk
te beperken, werken we zoals eerder
aangekondigd vanaf maandag 8 februari weer
met een aangepast rooster. Hieronder vindt u de
tijden voor de groepen:
Groep 1/2: hoofdingang
maandag
08.40 – 14.10 uur
dinsdag
08.40 – 14.10 uur
woensdag
08.40 – 12.40 uur
donderdag
08.40 – 14.10 uur
vrijdag
08.40 – 12.10 uur
Groep 1 vrij zoals altijd.
Groep 3/4: hoofdingang
maandag
08.30 – 14.00
dinsdag
08.30 – 14.00
woensdag
08.30 – 12.30
donderdag
08.30 – 14.00
vrijdag
08.30 – 12.00

uur
uur
uur
uur
uur

Groep 5/6: ingang centrale ruimte
maandag
08.30 – 14.00 uur
dinsdag
08.30 – 14.00 uur
woensdag
08.30 – 12.30 uur
donderdag
08.30 – 14.00 uur
vrijdag
08.40 – 14.00 uur
Groep 7/8: ingang centrale ruimte
maandag
08.40 – 14.10 uur
dinsdag
08.40 – 14.10 uur
woensdag
08.40 – 12.40 uur
donderdag
08.40 – 14.10 uur
vrijdag
08.40 – 14.10 uur
We realiseren ons dat dit allemaal kort dag is.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat deze eindtijden
voor u in deze eerste week echt een probleem
opleveren, dan kunt u contact opnemen
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met Marjan via m.klein@opoborger-odoorn.nl of
06-12598658. Samen kijken we dan naar
mogelijke oplossingen voor deze eerste
dagen/week.
Pauzes en lunchtijden
Het protocol schrijft voor dat wij zoveel mogelijk
in zgn. cohorten moeten werken. Dit betekent
dat we ook gescheiden pauzes gaan hanteren.
We hebben hiervoor een rooster gemaakt voor de
ochtend- en de lunchpauzes. De kinderen eten
met de eigen leerkracht in hun eigen lokaal.
Denkt u aan een lunchpakketje?
Brengen en halen
In bijgevoegde brief kunt u hier al e.e.a. over
lezen. We willen u met klem vragen kinderen
waar mogelijk zoveel mogelijk zelfstandig naar
school te laten komen. Wanneer u wel uw kind
brengt/haalt, wilt u dan zoveel mogelijk uw kind
afzetten als dat kan (afhankelijk van leeftijd) en
ervoor te zorgen dat er geen “haag” van
volwassenen ontstaat bij de ingang naar het
plein? Ook hier wordt er een dringend beroep op
u gedaan ook (zelfs) buiten een mondkapje te
dragen en niet te blijven hangen of napraten.
Mogen we rekenen op uw medewerking?
Jassen en tassen
Wilt u alvast aan uw kind(eren) vertellen dat
vanaf groep 3 de komende tijd de tassen en ook
gedeeltelijk de jassen mee de klas in zullen
gaan? We doen dit o.a. omdat:
• we erg smalle gangen hebben waar
anders veel kinderen tegelijk moeten zijn
en daarom de cohorten moeilijker kunnen
hanteren
• we verkeersbewegingen buiten de klas
(om bv. fruit te halen) zoveel mogelijk
willen beperken.
We kijken hier nog even naar de praktische
uitwerking en zullen zeker rekening met natte
jassen houden mocht dat aan de orde zijn. De
leerkrachten zullen dan plaatsen in school
aanwijzen waar e.e.a opgehangen kan worden.
Gelukkig hebben we een grote centrale ruimte .
Mondkapjes groep 7/8 en medewerkers.
In de bijgevoegde brief vanuit OPO BorgerOdoorn kunt u lezen over de maatregel t.a.v. het
dragen van mondkapjes. Dit betreft alle
leerlingen van groep 7/8 en alle volwassenen in
het gebouw en geldt bij bewegingen buiten de
klas. Zodra de kinderen/leerkrachten weer in hun
lokaal op hun plek zijn, kan het mondkapje weer
af. Wilt u zorgen dat uw kind(eren) hiervan op de
hoogte is/zijn en indien van toepassing een
mondkapje mee naar school geven?

-2-

Groep 1/2
Zoals u in de apart toegezonden brief heeft
kunnen lezen, gaat Gerda op maandagen in
groep 1/2 werken en Trea een dagje minder.
Deze eerste week zal Trea op maandag zelf
aanwezig zijn. Gerda is er dan dinsdag. Daarna
geldt het nieuwe rooster.
Groep 3/4: wijziging!
Tot de kerstvakantie gaf LIO stagiair Nathalja op
maandagmiddag les aan groep 3/4, Wia was op
maandagmiddag vrij. Om de organisatie rond te
krijgen werkt Wia de komende tijd zelf op
maandagmiddag en is zij op dinsdagmiddag vrij.
Gymmen groepen 3 t/m 8: wijziging!
De komende tijd kan er alleen buiten worden
gegymd. Dit vanzelfsprekend alleen als het weer
een beetje meewerkt. Ik vermoed dat de eerste
gymles volgende week in het teken van
sneeuwpret zal staan .
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf
8 februari op dinsdag (door combicoach Esther)
en donderdag (eigen leerkracht). Wilt u hier
rekening mee proberen te houden w.b.
schoeisel/makkelijke kleding?
Thuisblijfregels
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), af en toe
hoesten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid geldt dat kinderen gewoon naar
school kunnen komen (stand van zaken 4
februari 2021).
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook
koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in
afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt
met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die,
naast milde klachten die passen bij
COVID-19, ook koorts heeft en/of
benauwd is. Dan geldt: iedereen in het
huis blijft thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand
met een bevestigde COVID-19 infectie.
Het kind blijft thuis gedurende de
quarantaineperiode. Als het kind geen
klachten ontwikkelt tijdens deze periode
mag het kind daarna weer naar school
Voor overige algemene zaken verwijs ik u naar
de bijgevoegde brief. Schroom niet om contact
op te nemen wanneer u vragen/opmerkingen
heeft!
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