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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
We mogen weer open!!

Wat heerlijk om maandag en dinsdag de kinderen weer te mogen verwelkomen op school. De
afgelopen weken was het zo stil op school met enkel en alleen een paar kinderen die echt gebruik
moesten maken van de noodopvang. Gelukkig kunnen we maandag en dinsdag iedereen weer zien.

We willen in ieder geval gebruik maken van de gelegenheid om jullie als ouders ook enorm te
bedanken voor jullie inzet, om jullie kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.
We hopen de resterende periode van het schooljaar er nog een fijne en leerzame tijd van te maken
voor de kinderen.

Gymles
Het grote plein wordt gebruikt om op dinsdag en donderdag gym te geven aan groep 3 t/m 8. Juf
Sientje geeft deze lessen. Kinderen hoeven hiervoor GEEN gymkleding mee te nemen.

Groep 1
Onze groep 1 is ondanks de 50% regeling toch nog een zeer forse groep (helemaal wanneer daar ook
nog 1 of 2 kinderen voor noodopvang bij kunnen komen). Hier is contact over geweest met het
stafbureau en de gemeente en we mogen deze groep splitsen en ook gebruik maken van het
gymlokaal. Hierdoor kunnen ook deze kinderen in een minder grote groep spelen.
Bij het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van zowel het kleuterplein als het voetbalveld om ook
dan de kinderen te kunnen spreiden.

Noodopvang
Vanuit het protocol dat Comprix ( o.a. in overleg met de gemeente) heeft opgesteld is het volgende
aangegeven betreffende noodopvang:
43. De 50/50 opvang (niet meer dan de helft van het leerlingenaantal mag tegelijkertijd op school
zijn) is niet van toepassing is als er tevens opvang op school aanwezig is. Daarbij blijft de school
verantwoordelijk voor opvang tijdens schooltijd.
Bij noodopvang geldt: Het is 50% van het aantal leerlingen PLUS de kinderen die gebruik maken van
noodopvang. Dus opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en de opvang van
kwetsbare kinderen (waarvoor De Stipe en gebiedsteams toestemming moeten geven). We

adviseren met de ouders te communiceren dat noodopvang ook echt noodopvang is. Bij
voorkeur opvang in gezinskring en als dát niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt
van noodopvang. Na schooltijd gaan deze naar de noodopvang van de kinderopvang. Net als voor
de meivakantie.
We organiseren dit als volgt
1. De kinderen (per groep/klas) die voor noodopvang in aanmerking komen én die een dag(deel) vrij
zijn, worden, indien de ouders de kinderen zelf echt niet kunnen opvangen, dit dag(deel) toegevoegd
aan hun groep/klas. Daar zitten ze normaal gesproken ook. We vangen dus niet op maar geven
onderwijs. (Dit betekent dat de kinderen op school hun meegekregen huiswerk gaan maken. De
leerkracht geeft namelijk les aan de andere helft van de groep).
2. Deze kinderen krijgen dus alle dagen onderwijs van hun eigen leerkracht(en). We vangen dus niet
op maar geven onderwijs.
3. In het geval dat de directeur het onverantwoord vindt het kind/de kinderen uit de noodopvang bij
de andere helft van de groep/klas te voegen, wordt naar alternatieven gezocht. Ze zouden
bijvoorbeeld aan andere klassen kunnen worden toegevoegd. Als ook dat geen optie is, moeten we
in gezamenlijkheid een alternatief zoeken.

4. We zijn ons bewust dat we door het toevoegen van 1 of meer kinderen aan de groep niet helemaal
in de pas loopt met de adviezen van het kabinet om de cohorten niet te wijzigen, maar in dit geval
denken we dat het acceptabel is.
5. Deze situatie is in ieder geval van toepassing t/m 29 mei (= 13 werkdagen)
44. Kinderen zijn thuis (of op de opvang als ze tot de aangewezen groepen behoren) op de dagen dat
ze niet op school zijn. Het is niet toegestaan dat deze kinderen in de omgeving van school (bijv. het
schoolplein) spelen. Het maken van huiswerk stimuleert dit.

Oyfo en Nemo
We hebben de excursies voor groep 6 en 7 naar Oyfo en Nemo evenals de schoolreisjes helaas
moeten cancelen voor dit schooljaar. Wel hebben wel met De Mandebrink afgesproken dat deze
beide groepen komend schooljaar hier alsnog naartoe kunnen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Kapotte fietsen en karren
Bij het buitenspeelmateriaal van de kleuters zijn wat karren en fietsen stuk. Zo is er een stuurkar met
een los stuur, wat fietsen waar het stuur van los zit en bij een andere stuurkar splintert de plaat waar
de kinderen op kunnen zitten.
Is er iemand die handig is en deze materialen voor ons wil repareren? Aanmelden kan bij Yvonne:
y.zijlstra@obsderiemsloot.nl

NIEUWS VAN EXTERNEN
Nieuws vanuit de GGD zie bijlagen
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