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Schooljaar 2021-2022    Vrijdag 17 september 2021 

 

Agenda 22 september Studiedag onderbouw (1 t/m 4 is vrij) 

 27 t/m 29 september Kamp groep 8 

 Vanaf 13 september Kennismakingsgesprekken 

 

Inleiding  

Afgelopen dinsdag is er een nieuwe persconferentie rondom de coronamaatregelen geweest.   

Het is fijn dat er steeds meer mogelijk is. Zo hoorde ik van leerkrachten dat velen van u het heel fijn vonden 

en vinden om de kennismakingsgesprekken op school te kunnen voeren.  

  

Vanaf 20 september hoeft, als een kind positief getest is met het coronavirus, niet meer de hele groep of 

klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een 

uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze 

bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld). De advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij 

uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren 

om in quarantaine te gaan.  

   

Elke verandering roept nieuwe vraagstukken op.  

   

Omdat nu de regel is dat mensen die immuun zijn in principe niet in quarantaine hoeven bij besmetting van 

iemand uit het eigen huishouden, zal de aanwezigheid van mensen die mogelijk besmettelijk zijn wellicht 

toenemen. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij leerkrachten. Het kan voorkomen dat een leerkracht een positief 

geteste huisgenoot heeft, maar zelf gewoon naar school kan omdat hij of zij gevaccineerd is. Die leerkracht 

mag natuurlijk geen corona-gerelateerde klachten hebben. Het kan ook voorkomen dat een niet-

gevaccineerde collega in quarantaine moet vanwege besmetting van bijvoorbeeld een partner. Dan kan het 

zijn dat een groep thuisonderwijs moet krijgen omdat er geen vervanging is.  

    

Als school gaan wij uit van de adviezen die landelijk gegeven worden. Na elke persconferentie duurt het 

altijd even voordat de PO-raad de adviezen heeft uitgewerkt.  

   

Ik inventariseer op dit moment binnen ons team wat hun vragen zijn naar aanleiding van de 

persconferentie. Een vraag die gesteld zou kunnen worden is of wij in school de anderhalve meter afstand 

tussen volwassenen eigenlijk wel af willen schaffen nu dat niet meer verplicht is, of dat wij deze regel in 

school nu juist even strenger willen gaan hanteren. Dit omdat de kans op overdracht van het virus, door het 

opheffen van beperkingen, misschien wel toe zou kunnen nemen.  

Ik zal u volgende week op de hoogte brengen wat onze uitgangspunten zullen zijn.  
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Voor nu:  

Vanaf 25 september mogen ook de ouders met kinderen in groep 5 en hoger weer met deze leerlingen mee 

het schoolplein op.    

Ook gaan we ervan uit dat u de week voor de herfstvakantie even met u kind mee de school in kunt komen. 

Dit  staat in ons protocol ouders in school beschreven. Bij de start van het schooljaar was dat jammer 

genoeg nog niet mogelijk.  

 

René Veenstra  

 

Continurooster 

Wij hebben de hulp ingeschakeld van ‘Scholen met Succes’ om het proces rondom het onderzoek naar het 

continurooster te begeleiden. Deze organisatie heeft veel ervaring in het begeleiden van processen rond 

onderzoek naar een continurooster.  Hun advies is om in deze fase eerst als team weer goed helder te 

hebben welke opties ten aanzien van een continurooster wel/ geen draagvlak hebben. We kunnen daarbij 

natuurlijk gebruik maken van de ervaringen die we opgedaan hebben tijdens de coronaperiode. Volgende 

week woensdag gaan wij met het team tijdens de studiedag hiermee aan de slag. Ondertussen is de MR is 

nauw betrokken bij dit proces en in een latere fase zullen wij u als ouders ook bij dit proces betrekken. 

 

Vacature groep 4 op vrijdag 

Marianne Cornelissen, leerkracht van groep 1/2A en groep 4 heeft aangegeven graag een dag minder te 

willen gaan werken. Zij gaat op vrijdag structureel haar dochter ondersteunen die twee gehandicapte 

kinderen heeft. Haar dochter en schoonzoon hebben onlangs de te horen gekregen dat zij een financiële 

bijdrage van het rijk toegekend hebben gekregen ter ondersteuning van hun gezin. Daar zal Marianne nu 

een rol in gaan spelen. 

 

Dat betekent dat wij deze week gestart zijn met de zoektocht naar een vervanger voor haar op de vrijdag 

(groep 4). Mocht u in uw omgeving iemand kennen voor wie deze vacature een interessante optie zou 

kunnen zijn is het natuurlijk fijn als u diegene op de hoogte brengt van deze vacature. 

Vacature groep 4 

 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. 

Dit jaar is het thema: worden wat je wil. Op 

school vinden wij de Kinderboekenweek 

altijd een hele leuke tijd, lekker lezen, 

voorlezen en met leuke boeken bezig zijn. 

Vanwege het thema zijn wij voor deze 

periode  op zoek naar moeders/vaders/ 

oma’s/opa’s/tantes/ooms die het leuk vinden om iets over hun beroep te vertellen in de klas van hun 

(klein)kind of in alle klassen dat mag natuurlijk ook. 

 

Lijkt u dit leuk om te doen? Stuurt u dan een berichtje naar de leerkracht van uw kind of naar de 

administratie: administratie.rietkraag@wijdvenen.nl 
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Privacy-voorkeuren via de Parro-app 

Voorgaande schooljaren kreeg uw kind een formulier mee waarop de privacy-

voorkeuren aangegeven konden worden en u ons wel of geen toestemming gaf 

voor de diverse items. Dit kostte veel tijd én papier. 

 

Dit jaar willen wij dit anders vormgeven. Wij maken veelvuldig gebruik van de Parro-app en in deze app zit 

ook de mogelijkheid voor ouders om deze privacy-voorkeuren aan te passen. Deze mogelijkheid staat nog 

een week open. Als u de app opent, ziet u meteen de mogelijkheid om dit te bekijken en eventueel aan te 

passen. 

Indien u (nog) geen gebruik maakt van de Parro-app kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. 

 

Oproep voor overblijfkracht 

➢ Wij zijn dringend op zoek naar een overblijfkracht voor de dinsdag en 

donderdag 

Meerdere dagen zou ook kunnen maar dan als oproepkracht en misschien komt er dan 

later een dagje bij. 

Naast een gezellig team, ontvangt u een vrijwilligersbijdrage van 10 euro per keer. Uw 

kinderen mogen deze dag gratis overblijven. 

Lijkt het u leuk om ons een dagje (of meerdere) te komen helpen? Wij zijn er enorm mee 

gered. U kunt mailen naar: tso@kdvpolderpret.nl 

 

➢ Brievenbus checklist corona 

Als u onze school bezoekt, moet er een checklist ingevuld worden. Deze formulieren liggen op de witte 

statafels bij de ingang. Daarna mag het in de brievenbus (zie hieronder). Uw gegevens worden 3 weken 

bewaard en daarna vernietigd. 

 

Brievenbus kleuteringang   Brievenbus hoofdingang 
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Kleuter-atelier 

Sinds dit schooljaar hebben de 

kleuters een heus atelier. Hier komen 

de mooiste kunstwerken tot stand. 

Deze kunstwerken ziet u regelmatig 

via de Parro-app langskomen.  

 

Wij zijn allemaal heel blij met dit lokaal 

waar ruimte is voor alle creativiteit. 

 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

Gaat u verhuizen of heeft u een ander telefoonnummer?  

U kunt deze gegevens zelf aanpassen in het Ouderportaal. Heeft u geen inloggegevens 

ontvangen, stuurt u dan een email naar: administratie.rietkraag@wijdevenen.nl  

  

 

 

 

Overige informatie volgt hieronder of als bijlage: 

• Flyer Musicalgroep EigenWijs (als bijlage) 
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