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De scholen gingen vorige week weer open, maar
niet zonder nog een paar flinke hoepels van
Koning Winter om door te springen. Vorige week
maandag en ook afgelopen maandag bleven de
scholen gesloten i.v.m. de weersomstandigheden. Maar wat hebben we ook kunnen genieten
van het prachtige weer! De sneeuw- en ijspret
voor de kinderen was ongekend en zorgde voor
mooie plaatjes. Volgende week is het
voorjaarsvakantie en dat voelt bij ons allemaal
wel wat raar, we zijn immers net weer begonnen!
We merken en realiseren ons ook dat de nieuwe
strengere maatregelen niet alleen voor de nodige
uitdagingen op school zorgen, maar ook voor u.
Fijn om te merken hoe we ook hier weer samen
in optrekken.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst!
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marjan Klein

moeten gaan werken. Na overleg met de MR is
besloten daarom uit voorzorg de ma/di/do (1 t/m
8) en vrijdag (5 t/m 8) met een kwartier te
verlengen. Hieronder vindt u de tijden voor de
groepen, de wijzigingen zijn in blauw
aangegeven:
Groep 1/2: hoofdingang
maandag
08.40 – 14.25 uur
dinsdag
08.40 – 14.25 uur
woensdag
08.40 – 12.40 uur
donderdag
08.40 – 14.25 uur
vrijdag
08.40 – 12.10 uur
Groep 1 vrij zoals altijd.
Groep 3/4: hoofdingang
maandag
08.30 – 14.15 uur
dinsdag
08.30 – 14.15 uur
woensdag
08.30 – 12.30 uur
donderdag
08.30 – 14.15 uur
vrijdag
08.30 – 12.00 uur
Groep 5/6: ingang centrale ruimte
maandag
08.30 – 14.15 uur
dinsdag
08.30 – 14.15 uur
woensdag
08.30 – 12.30 uur
donderdag
08.30 – 14.15 uur
vrijdag
08.30 – 14.15 uur
Groep 7/8: ingang centrale ruimte
maandag
08.40 – 14.25 uur
dinsdag
08.40 – 14.25 uur
woensdag
08.40 – 12.40 uur
donderdag
08.40 – 14.25 uur
vrijdag
08.40 – 14.25 uur

Schooltijden na de voorjaarsvakantie
Om het aantal wisselmomenten zoveel mogelijk
te beperken, werken we zoals eerder
aangekondigd vanaf vorige week weer met een
aangepast rooster. We hebben de tijden voor na
de voorjaarsvakantie echter wel aan moeten
passen. Dit heeft te maken met de lunchpauzes
van de kinderen (15 minuten per dag) die in
tegenstelling tot de ochtendpauzes niet onder
lestijd gerekend worden. Het samen eten in de
klas valt onder lestijd omdat er dan bijvoorbeeld
wordt voorgelezen. We weten vanzelfsprekend
niet hoe lang we met deze aangepaste tijden

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?
Nieuws uit de MR
Afgelopen donderdag 11 februari hebben we met
de MR vergaderd. Zoals gewoonlijk stonden er
weer een aantal vaste punten op de agenda.
Inmiddels is corona en de verschillende
maatregelen en adviezen die hieruit volgen
helaas ook één van de vaste agenda punten.
Inmiddels kunnen de kinderen weer
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fysiek naar de school. Op dit moment volgt de
school een zogenaamd continurooster om het
aantal wisselmomenten te beperken. Vanuit de
peiling die enige tijd terug gehouden is weten we
dat de meerderheid van de ouders ook de wens
om hebben om het continurooster definitief te
gaan invoeren. Het team buigt zich over
mogelijke uitwerkingen van het continurooster
die passen in de schoolorganisatie. Tijdens de MR
vergadering hebben we hierover gesproken en
afgestemd om eerstvolgende vergadering de
twee meest voor de hand liggende modellen te
bespreken. Heeft u vragen of opmerkingen voor
de MR, dan kunt u mailen naar
mrdelinderakkers@gmail.com.
Namens de MR, Jeroen Pijpker.
Even voorstellen: juf Janine
Als nieuwe stage juf op obs De
Linderakkers wil ik mij graag even
voorstellen. Mijn naam is Janine
Schuur, ik ben 17 jaar en woon in
Tweede Exloërmond. Ik houd van
wedstrijdzwemmen, zwemtraining
geven, thuis helpen op de
boerderij en het gezellig hebben
met vrienden. Zelf zit ik op het
Drenthe college in Emmen, de opleiding
onderwijsassistent, in het eerste jaar. Op
maandag en dinsdag ben ik tot de zomervakantie
te vinden in groep 5/6 bij juf Rieta. Ik hoop dat ik
de kinderen kan helpen en ondersteunen met
nieuwe dingen. Het is een hele gezellige groep en
ik hoop dat ik veel mag leren en een hele leuke
tijd mag hebben op De Linderakkers in Valthe.
Cito M-toetsen (midden)
Normaal gesproken stonden de Cito M-toetsen
voor januari/februari gepland, maar was dit
vanzelfsprekend vanwege de lockdown niet
mogelijk. Daarom hebben we er op advies van de
PO raad voor gekozen om niet direct te gaan
toetsen, maar om na de voorjaarsvakantie de
toetsperiode in te halen. We willen graag een
heel goed beeld hebben van “waar de kinderen
nu exact staan” in hun ontwikkeling.
In de eerste week na de vakantie starten de
groepen 7 en 8 (dit heeft te maken met de
sluitingsdatum voor aanmeldingen VO). In de
tweede week na de vakantie volgen de groepen 3
t/m 6. We willen benadrukken dat de scores van
de Cito’s voor ons dit keer een 0-meting zullen
zijn en geen oordeel over de resultaten vanaf de
vorige afname. Dit betekent dat er na afname
een analyse van de toetsen gemaakt wordt
waarbij we ook kijken naar de
methoderesultaten. Op deze manier gaan we
kijken wat er nodig is op groepsniveau en op
leerlingniveau in de periode tot de
zomervakantie.
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Oudergesprekken
Vanzelfsprekend begrijpen we dat u als
ouder/verzorger ook graag weet waar uw kind
staat. De Cito toetsperiode loopt t/m eind maart.
Nadat de toetsen geanalyseerd zijn, ontvangt u
via de leerkracht van uw kind(eren) een
uitnodiging voor een online oudergesprek. Dit
staat gepland voor de eerste week van april (de
toetsperiode loopt tot eind maart). Omdat dit
best nog even duurt, zullen de leerkrachten in de
week na de voorjaarsvakantie een extra
contactmoment met alle ouders inplannen. We
vinden het plezierig even contact te hebben over
de afgelopen thuiswerkperiode en de herstart
vorige week, wellicht heeft u ook vragen of
andere zaken die u graag met de leerkracht
deelt.
• Ouders van de kinderen in groep 1
ontvangen van Trea een uitnodiging voor
de week van 15 maart.
• Voor groep 8 geldt een iets andere route
i.v.m. de schoolkeuze voor het VO, via
Gerda en Eugenie wordt u op de hoogte
gehouden.
Rapporten
Zoals op de jaarplanning staat vermeld, krijgen
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 vrijdag 19
februari hun rapport mee naar huis. We hebben
ervoor gekozen de rapporten wel mee te geven,
maar in een aangepaste vorm. In het rapport
vindt u een inlegvel met een toelichting.
Social Media
Volgt u De Linderakkers al op Facebook of
Instagram? We hebben dit nieuw leven
ingeblazen en krijgen ontzettend leuke reacties!
Vanzelfsprekend heeft u zelf als ouder(s) de regie
over al dan niet plaatsen van foto’s van uw
kind(eren). U heeft hiervoor in het verleden een
formulier privacyvoorkeuren ingevuld. Deze kunt
u vanzelfsprekend op elk willekeurig moment
aanpassen. U kunt hiervoor het formulier
aanvragen via de groepsleerkracht of via
m.klein@opoborger-odoorn.nl. We zullen dan een
nieuw formulier aan uw kind(eren) meegeven.
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Thuisblijfregels
Meteen na de vorige nieuwsbrief heeft het RIVM
de thuisblijfregels voor kinderen aangepast, u
heeft hierover een aparte brief ontvangen. Er is
inmiddels een nieuwe versie van de beslisboom
beschikbaar die ik hieronder (en voor de
leesbaarheid in een bijlage bij deze nieuwsbrief)
met u deel. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast
en de adviezen rondom het testen van kinderen
zijn gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje
of rood gebied gelden er nu striktere regels. Met
de beslisboom kan worden bepaald of een kind
naar de kinderopvang/school mag komen of niet.

•

•

•
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Een kind dat nauw contact (meer dan 15
minuten op minder dan 1,5 m en kinderen
uit dezelfde groep/klas) heeft gehad met
iemand met corona moet thuisblijven en
zich na dag 5 na het laatste contact laten
testen. Net als voor volwassenen wordt er
nu ook voor kinderen onderscheid
gemaakt tussen ‘nauwe contacten’
(categorie 2) en ‘overige contacten’
(categorie 3). Zie ook de toelichting in de
gele cirkel bij de boom.
Een kind dat terugkomt uit een oranje of
rood gebied moet thuisblijven en laat zich
zo snel mogelijk testen. Kijk
op www.nederlandwereldwijd.nl voor het
actuele overzicht van de oranje en rode
gebieden.
Testen wordt dringender geadviseerd (zie
hieronder).

Testbeleid
Om beter zicht te krijgen op de verspreiding van
het coronavirus wordt verzocht ook kinderen met
alleen verkoudheidsklachten te laten testen.
Onderaan de beslisboom wordt een aantal
situaties genoemd waarin er dringend wordt
geadviseerd om een kind te laten testen. Testen
kan echter nooit worden verplicht.
Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Bij deze nieuwsbrief wordt een flyer meegestuurd
van activiteiten in de voorjaarsvakantie voor de
kinderen. Deze worden door de combicoaches
georganiseerd.

De wijzigingen:
• Verkouden kinderen van 4 jaar en
ouder mogen niet naar de bso
(noodopvang) of gastouder en school.
Wanneer uw kind gedurende de dag
dergelijke klachten ontwikkelt, zijn wij
genoodzaakt contact met u op te
nemen om u te vragen uw kind op te
komen halen. We rekenen op uw begrip
en medewerking bij deze vervelende maar
noodzakelijke maatregel.
Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar
mogen wel naar het kinderdagverblijf,
peuteropvang of gastouder als de
uitkomst van de beslisboom dat aangeeft.
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