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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Laatste update
Allereerst natuurlijk het fijne nieuws dat de scholen voorlopig openblijven, maar het blijft spannend.
Opnieuw een week met toch wel weer de nodige besmettingen. Ditmaal gaat het virus in groep 7
even behoorlijk rond. Deze groep is na overleg met de GGD toch in quarantaine gegaan en komen de
eerste kinderen vanaf morgen weer op school
Kinderen die thuis moeten blijven, kunnen werk meekrijgen (wanneer ze zich niet ziek voelen). Dit
i.o.m. de leerkracht.
De maatregelen voor het onderwijs zijn behoorlijk aangescherpt sinds afgelopen woensdag. Het
nieuwe protocol is inmiddels in werking en hier heeft u gister uitgebreid informatie over gekregen.
N.a.v die extra informatie zijn er toch nog een aantal vragen binnengekomen die aan de GGD zijn
voorgelegd zondagmiddag:
Kinderen die Corona gehad hebben en toch een beetje verkouden zijn mogen in principe wel naar
school, omdat zij de eerste 8 weken immuun zijn. Echter: Wanneer deze kinderen meerder klachten
vertonen, zoals en hoesten en keelpijn, of snottebellen, hoesten, koorts etc, dan moeten ze toch
thuisblijven.
Wanneer kinderen ( zonder Corona) hoesten/ verkoudheidsklachten hebben kunnen ze niet naar
school toe, tenzij ze een negatieve PCR test hebben gedaan.
Kinderen die een heel seizoen snotterig zijn, moeten dus wel negatief getest worden (PCR) en als ze
niet getest worden thuisblijven.
Wanneer leerkrachten zich niet veilig voelen in de groep, omdat er toch kinderen zijn die veel
hoesten of verkoudheidsklachten hebben, dan mag de leerkracht contact opnemen met de ouders
om te verzoeken hun kind op te halen. ( besproken met de MR)
Vanuit ervaringen van ouders met kinderen met Corona het advies om broertjes/zusjes die in
aanraking zijn geweest met een gezinslid die positief getest was, echt het quarantaine advies op te
volgen. De ervaring is namelijk dat het virus ook na dag 5 nog wel positief kan worden en als de
leerling dan al wel uit huis is geweest en naar school wordt gestuurd, draagt het dus toch het virus bij
zich en kan het verspreiden op school. Een sneltest of PCR test kan bij broertjes en zusjes dus
voorkomen dat het virus verspreid wordt.

We krijgen met regelmaat een update vanuit het stafbureau of vanuit de GGD met de laatste stand
van zaken. Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij u op de hoogte brengen.

Sinterklaas
Het was even heel spannend, maar Sinterklaas zal onze school op vrijdag 3 december toch bezoeken.
Wel zullen we door de maatregelen helaas geen grote ontvangst op het plein kunnen organiseren.
We hebben met Sint afgesproken dat hij net als het afgelopen schooljaar in het speellokaal de
groepen apart zal ontvangen. Daar zal Sinterklaas natuurlijk even alle aandacht hebben voor onze
jongste kinderen. Hij zal aan het eind van de ochtend ook nog even heel kort bij groep 5 t/m 8
langsgaan.
Let op: Groep 1 en 2 zijn op vrijdag 3 december om 11 uur uit en groep 3 en 4 (ook de groep 4 van
de groep 4/5 combi) zijn deze dag om 12.30 uur uit. Groep 5 t/m 8 is om 14.15 uur uit
Kerstviering
In verband met de maatregelen die zijn genomen zullen we ook dit jaar geen Kerstbuffet mogen
organiseren in de avond. We gaan met de Kerstcommissie even kijken welke mogelijkheden er wel
zijn, maar we overwegen om de viering ( op welke manier dan ook ) al een week naar voren te halen.
Izaak de Vries
In goed overleg met Comprix is besloten dat onze conciërge Izaak de Vries vanaf deze week niet meer
op de Riemsloot werkzaam zal zijn. Izaak zal dan binnen de scholen in Wolvega zijn werkzaamheden
voortzetten. Wij wensen Izaak veel werkplezier toe in Wolvega.
MR en OV nieuws
MR verkiezingen
Afgelopen maandag zijn de stemmen geteld voor de nieuwe MR kandidaat. Er zijn 34 stemmen
uitgebracht. Daarvan kreeg Annette Haanstra 18 stemmen. Zij is benoemd als nieuw MR lid.
Afgelopen dinsdagavond heeft zij de eerst online vergadering ook al bijgewoond als nieuw lid en ook
viel Annette meteen met haar neus in de boter door op zondagochtend extra te vergaderen.
Fijn dat er maar liefst drie ouders zijn geweest die zich verkiesbaar hadden gesteld dit jaar. Marcel
en Rudy ook enorm bedankt voor jullie kandidaatstelling!

MR nieuws
Met de MR hebben wij afgelopen dinsdagavond vergaderd. We hebben uitgebreid stilgestaan met de
huidige situatie op de scholen en de wijze waarop het onderwijs op dit moment draait. Door de
besmettingen, regelmatig afwezigheid van leerlingen, fysiek en online lesgeven tegelijkertijd, ziekte
onder de leerkrachten, zorgen over hoe het komen gaat staat het onderwijs op dit moment best
onder grote spanning.
We hebben de verkiezingen besproken.
We hebben de opmerkingen vanuit de OV/MR vergadering die voorafgaand aan de MR vergadering
werd gehouden besproken.
We hebben de inzet van de NPO gelden weer besproken (stand van zaken)
We hebben afgesproken dat we in maart april opnieuw een ouderenquête gaan houden. We hebben
besloten dat we de eenvoudige versie doen en niet de uitgebreide, omdat dit voor ouders veel werk
is en de kans dan groter is dat er minder ingevulde enquêtes terugkomen.
We hebben de nieuwe rekenmethode besproken
Punten vanuit de GMR
En we hebben even uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van MR lid Sander Nijhuis. Sander is 3 jaar
lid geweest van de MR, maar vanwege zijn onregelmatige diensten was het combineren van de MR
werkzaamheden met de MR niet altijd een goede combi en heeft Sander besloten afscheid te nemen.
Sander heeft een attentie namens de MR ontvangen en ook vanaf deze plek willen we Sander
nogmaals bedanken voor zijn inzet en de prettige samenwerking binnen de MR.

Afgelopen zondagochtend hebben we de nieuwe maatregelen die voor het onderwijs gelden
doorgenomen en besproken.
MR/OV vergadering
Afgelopen dinsdagavond heeft de OV samen met de MR online vergaderd. Dit doen we een keer per
jaar. Tijdens deze vergadering bespreken we de financiële situatie van de OV, het jaarverslag van de
OV en de MR en informeren we elkaar even.
We merken op dat het innen van de vrijwillige ouderbijdrage steeds lastiger wordt. Hierdoor zijn de
inkomsten voor de OV ook steeds lager. We willen kijken of er mogelijkheden zijn om de
ouderbijdrage ook digitaal te laten betalen. Dit wordt uitgezocht. Wanneer de inkomsten steeds
lager worden, zullen we met de OV kijken hoe we op een andere manier aan inkomsten kunnen
komen. Bijv door een sponsorloop, of andere activiteiten. De OV denkt hierover na.
De beide jaarverslagen van zowel de OV als de MR zijn bij dit RSN toegevoegd.
Binnen de OV heeft Gerda Bosscher plaatsgemaakt voor Dennis en Mieke die namens sinds dit
schooljaar de school binnen de OV vertegenwoordigen. Gerda heeft meer dan 12 jaar de OV namens
school vertegenwoordigd. Vanuit de OV en school heeft zij een mooi boeket ontvangen voor al haar
inzet van de afgelopen jaren. Nogmaals bedankt Gerda!
De boekhouding is door de kascommissieleden bekeken en goedgekeurd. Het verslag zag er keurig
uit en er zijn geen bijzonderheden gevonden. Aan de penningmeester is decharge verleend.

We hebben ook nog het ouderportaal besproken en de ouders waren positief over het gebruik van
de app.
OV
Het financieel jaarverslag ligt nog op school ter inzage. Aangezien we op dit moment in school geen
ouders hebben zonder afspraak, kunt u niet zomaar even langskomen om het verslag te bekijken.
Wilt u het financieel jaarverslag toch nog wel inzien, dan mag u t/m 3 december een afspraak maken
via directie.deriemsloot@comprix.nl
OV
Vrijwillige ouderbijdrage
Het is fijn dat er al ouders de vrijwillige ouderbijdrage hebben overgemaakt, maar mocht u dat nog
niet hebben gedaan, dan hopen we dat u dat ook nog wilt doen, zodat we de extra activiteiten door
kunnen zetten zoals die hieronder beschreven staan.
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die rechtstreeks naar uw kind gaan zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2021-2022 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3 kinderen.
U mag het bedrag overmaken op rek.nr: NL 19RABO0303 5256 14 t.n.v. oudervereniging De
Riemsloot.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact opnemen
met de penningmeester van de OV (Cornelia Herder) of met Jeanette om te kijken naar een
alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van maar€ 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaalt
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV.
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