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Maandag 8 februari

Heropening school
Alle geleende materialen meenemen naar school

Donderdag 11 februari

Volgende info

Maandag 15 februari

Rapport mee

Woensdag 17 februari

Directieoverleg Comprix

Zaterdag 19 t/m zondag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 1 maart

Weer naar school

Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
04-02 Emy
groep 3
05-02 Kenan
groep 6
06-02 Marissa
groep 8
07-02 Joan
groep 5
08-02 Thijn
groep 6
09-02 Sverre
groep 8
Baran
groep 2
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Onderwijs vanaf 8 februari 2021:
Aan de hand van het servicedocument van het Ministerie van Onderwijs en in overleg met het team
en de MR zijn wij tot het volgende gekomen m.b.t. de openstelling van school. Dit is maatwerk, er
zijn verschillende belangen en niet alles kan.
In deze info leest u hoe het onderwijs er vanaf maandag 8 februari uit zal gaan zien.
Algemene afspraken die gelden met betrekking tot de heropening:
• De school geeft fysiek onderwijs aan alle kinderen
• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
• De school is open, tenzij…
* Het advies van de GGD over besmetting op school en beperking van het verspreidingsrisico
hier aanleiding toe geeft, of
* De school organisatorisch geen andere mogelijkheden heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en er geen vervanging beschikbaar is.
• Wanneer onderwijs fysiek niet mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand.
• Als cohortering (verdeling van kinderen in groepjes) organisatorisch niet mogelijk is, is dat
geen reden om de school te sluiten.

Voorzorgsmaatregelen:
• De RIVM regels blijven nog steeds van kracht!!!!
• Blijf thuis bij klachten passend bij het Coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en
andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven.
Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde Corona klachten ook koorts (vanaf 38
graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
Vanaf maandag 8 februari gaan we weer volgens de normale schooltijden naar school:
De begintijd van school gaat middels de inloop zoals we dat ook voor de lockdown georganiseerd
hadden. De pauze- en eindtijden van school verlopen gespreid.
Het ingaan van de school:
• Ouders blijven buiten het hek, mogen niet in school en op het plein. Houd ook buiten het hek
afstand van elkaar. Ouders/verzorgers vragen we hierbij een mondneusmaker te dragen.
• Ouders brengen hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
• Om het binnenkomen van de kinderen te spreiden is er een inloop van 8.15-8.30 uur.
Kinderen worden bij het hek afgezet, spelen niet op het plein, maar gaan gelijk naar hun
eigen klas.
Iedere groep heeft zijn eigen in- en uitgang:
- Voor groep 1/2 is dat de nooduitgang van hun eigen lokaal
- Voor groep 3/4/5 is dat onze eigen ingang (Boekhorst)
- Voor groep 6/7/8 is dat de ingang bij Nijntje
• Bij de Boekhorst ingang en de ingang bij Nijntje hangen zeepdispensers met mousse om de
handen te desinfecteren. We zullen de kinderen wijzen op het gebruik ervan. De kinderen
van groep 1 en 2 wassen hun handen in de klas.
• De kinderen houden hun schoenen aan en nemen hun jas en tas mee in de klas.
• Voor kinderen is de 1,5 meter afstand niet van toepassing voor volwassenen (leerkrachten)
wel.
• De pauzehap en lunch moet voor de kinderen zo klaargemaakt zijn dat hulp daarbij niet
nodig is.
• Voor kleuters geldt dat zindelijkheid een vereiste is, omdat de juf zoveel mogelijk afstand
moet/wil houden. Ongelukjes kunnen natuurlijk gebeuren en proberen we, met de RIVM
maatregelen in acht, op te lossen.
• Als een leerkracht ziek is, is er waarschijnlijk geen vervanging. In die gevallen wordt zo
mogelijk door de leerkracht thuis op afstand lesgegeven.
• Traktatie: er zijn kinderen jarig of jarig geweest en die willen graag trakteren. Dat kan en dat
mag, maar alleen met een door de leverancier verpakte traktatie. Geen zelfbereide traktaties
dus.
Het uitgaan van de school:
• Het uitgaan van de school vraagt logistieke medewerking van iedereen:
• Alle ouders wachten buiten het hek of op het voetbalveld! Ouders/verzorgers vragen we
hierbij een mondneusmaker te dragen.
• Kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en ook opgehaald.
• Groep 1/2 wordt om 14.00 uur door de leerkrachten bij het hek van het voetbalveldje
gebracht.
• Groep 3/6 zijn om 14.05 uur uit
• Groep 4/7 zijn om 14.10 uur uit
• Groep 5/8 zijn om 14.15 uur uit

•

Wij vragen ouders pas bij school te wachten op het genoemde moment en de omgeving van
school zo snel als mogelijk weer te verlaten.

Overige belangrijke zaken:
• Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken zorgen wij ervoor dat
leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen.
• In de groep proberen we zo veel mogelijk met dezelfde groepjes te werken. Vanwege het
gebrek aan ruimte kunnen wij binnen de groep niet altijd aan deze cohortering voldoen.
• Pauzes in de ochtend en de middag worden niet tegelijk gehouden en in dezelfde
samenstelling als onder schooltijd, waarbij één groep op het plein speelt en één op het veld.
9.45 uur en 11.45 uur groep 3/6
10.00 uur en 12.00 uur groep 4/7
10.15 uur en 12.15 uur groep 5/8
De leerkrachten van groep 1/2 houden met het buitenspelen rekening met bovenstaande
pauzetijden en zorgen ervoor dat ze niet tegelijkertijd met een andere groep op het plein
zijn.
• Alle geleende spullen van school worden maandag 8 februari weer op school ingeleverd.
• Voor de kinderen van groep 7 en 8 en alle leerkrachten geldt buiten de klas een dringend
advies een mondkapje te dragen.
• Scholen van Comprix zullen kinderen geen medische handelingen zoals testen of vaccinaties
laten ondergaan zonder nadrukkelijke instemming vooraf van ouders!
• Studenten van de PABO opleiding en opleiding onderwijsassistent zijn welkom bij ons op
school.
• De gymlessen in de week van 8 t/m 12 februari vervallen. We onderzoeken de mogelijkheid
om de week erna met elke groep 1x per week te gaan gymmen.
Het volledige protocol van de PO Raad opstart basisonderwijs is te vinden op onze website
www.obsboekhorst.nl
Namens het bestuur van stichting Comprix stuur ik bij deze info een ouderbrief mee. Ik vraag uw
aandacht voor de inhoud ervan.
CITO Leerlingvolgsysteem en rapport:
Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met de CITO leerlingvolgsysteem toetsen. De resultaten
van de CITO toetsen zullen we nu nog niet verwerken in het rapport.
Alle kinderen krijgen op maandag 15 februari het rapport mee. De resultaten van de Cito toetsen
zullen wij met u bespreken tijdens de online oudergesprekken.
De collega`s maken een planning voor de online oudergesprekken via Google Meet. Nadat u de
planning heeft ontvangen heeft u nog de mogelijkheid om van tijd te wisselen of aan te geven dat u
liever een telefonisch contactmoment hebt.
De planning van de Cito toetsen en rapportbesprekingen ziet er als volgt uit:

Groep 1 t/m 7

Groep 8

Week
6
Week
7

Ma. 8-02 t/m
vrij. 12-02
Ma. 15-02 t/m
vrij. 19-02

Lesweek + “Zilveren weken”

Lesweek + “Zilveren weken”

Lesweek + “zilveren weken”
15-02 Rapport mee

Week
8
Week
9

Ma. 22-02 t/m
vrij. 27-02
Ma. 01-03 t/m
vrij.06-03

Voorjaarsvakantie

Lesweek + “zilveren weken”
CITO spelling M8: Afnemen op
donderdag 18 en 19 februari.
Voorjaarsvakantie

Starten met CITO-M vanaf dinsdag 2
maart (groep 3 t/m 7)

Vervolg CITO-M 8
toetsen vanaf di 2 maart.

Week
10
Week
11

Ma. 08-03 t/m
vrij. 12-03
Ma. 15-03 t/m
vrij. 19-03

Week
12
Week
13

Ma. 22-03 t/m
vrij. 26-03
Ma. 29-03 t/m
do. 01-04

Vervolg CITO-M toetsen

Deze week CITO M8 toetsen afronden.

- Evt. Ma. En Di. CITO toetsen
afronden.

Woensdagmiddag 17 maart: juf Alice
aanmeldingen VO voorbereiden
(meester Nico groep 8)
Oudergesprekken groep 8:
Eindadviezen bespreken
Woe 31 maart aanmeldingen VO
versturen
Vrij. 2-04 Goede Vrijdag

Online Oudergesprekken
Vrij. 2-04 Goede Vrijdag

