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Update met betrekking tot coronavirus 
 
Het bestuur van Delta-onderwijs houdt dagelijks de adviezen en instructies van de instanties en de 
situatie op de scholen in de gaten. In onderstaande brief richt het bestuur zich tot ouders/verzorgers. 
 

 
Het kabinet heeft besloten dat op dit moment de scholen geopend blijven. Onze medewerkers doen 
hun uiterste best om dit mogelijk te maken. Echter, gezondheid staat voorop. Voor alle leerlingen en 
voor ons personeel geldt:  
 
Heb je last van verkoudheid, hoest en/of koorts (meer dan 38 graden), blijf dan thuis.  
Ben je 24 uur klachtenvrij, dan ben je weer welkom! 
 
Deze instructie van de GGD en het RIVM geldt momenteel ook voor scholen waar een leerkracht of 
leerling direct contact heeft gehad met een besmette patiënt en deze ziekteverschijnselen heeft 
gekregen. Wij gaan dus geen onderscheid (meer) maken, op scholen waar besmetting aan de orde is. 
Dit geldt voor zowel de school als de buitenschoolse opvang. SKO is dus ook open.  
Tevens wordt u verzocht om als ouder niet de school binnen te komen, als dat niet strikt noodzakelijk 
is. * Onder deze brief vindt u schoolspecifieke informatie* 
 
Dagelijks monitoren wij  hoe het staat met de bezetting van de school, wat betreft het aantal leerlingen 
en het beschikbare personeel. Wij proberen het onderwijs zo veel mogelijk te door te laten gaan met 
eigen personeel, vervangende leerkrachten, ondersteuning door derden en door het samenvoegen 
van groepen binnen de school. Als dit niet meer mogelijk is, zullen wij helaas afwisselend groepen naar 
huis moeten sturen. Wel blijven wij met voorrang opvang verlenen aan kinderen waarvan de ouders 
werken in vitale, dienstverlenende sectoren, zoals gezondheidszorg, politie, brandweer.  
 
Collega’s hebben het initiatief genomen om voor de leerlingen die noodgedwongen thuiszitten een 
elektronische leer- en oefenomgeving in de richten, zodat de kinderen thuis toch schoolwerk kunnen 
doen. Vanuit de school ontvangt u hierover nadere informatie, zodra die er is.  
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip in deze bijzondere situatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Delta-onderwijs, 
L.C.J.M. Oomen, voorzitter college van bestuur 
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Zo min mogelijk ouders in de school… hoe gaan we dat doen? 
 

 Wij verzoeken de ouders van de kinderen in groep 3 t/m 8 om (net als iedere middag) nu ook ‘s 
morgens afscheid te nemen bij de deur van de school. De kinderen gaan zelf naar hun klas. 

 Kinderen van de voorschool worden op de vaste wachtplaats buiten door de leidsters opgewacht 
en mee naar binnen genomen.  

 Kinderen in groep 1-2 worden door de leerkracht tussen 8.35 uur en 8.40 uur opgevangen op twee 
schoolpleinen.  
- Groep 1-2 Siriyana   - grote schoolplein bij de kunstboom 
- Groep 1-2 Marieke/Marie-Claire - grote schoolplein naast de picknicktafel 
- Groep 1-2 Eus/Paula   - kleuterplein achter het duikelrek 
- Groep 1-2 Dorien/Miriam  - kleuterplein achter de wip 
- Groep 1-2 Isa    - kleuterplein op het kunstgras naast het klimrek 
 
Wij verzoeken u op tijd te komen en het afscheid van uw kind zo kort mogelijk te houden.  

 
Wat wordt afgelast en/of uitgesteld?  
 

 bosdag van de kleuters op 18 maart 

 weeksluiting van 19 maart  

 schaaktoernooi  op 21 maart én de daaraan voorafgaande oefenmomenten 

 oudergesprekken van 25 t/m 31 maart 

 kanjerlessen met ouders 
 
Hoe staat het er op onze school op dit moment voor?  
 

 circa 25% van de leerlingen is ziek/afwezig 

 afwezige leerkrachten kunnen tot nu toe worden vervangen 
 
 
We rekenen op uw medewerking en op uw begrip!  
 
We maken er samen het beste van! 
 

 
 
 
Een verdrietige mededeling  
 
Onze geliefde collega Renske Snoeren is al anderhalf jaar niet op school, omdat de zorg voor haar zieke 
dochter al haar tijd en aandacht vroeg. Op woensdag 11 maart bereikte ons het bericht dat Pleun, 8 
jaar jong, overleden is. Pleun had een zeldzame, ongeneeslijke stofwisselingsziekte.  
Woorden schieten tekort voor dit verdriet…  
Wij wensen Renske en Karel, zus Riesje, en al de dierbaren om hen heen veel kracht en liefde toe.  

 

 

 

“Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”  
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Koningsspelen op vrijdag 17 april 2020  
 
Op deze sportieve dag hebben wij veel hulp van ouders nodig! Details volgen later, maar het zou fijn 
zijn als u er alvast over na zou denken of u ons op deze dag kunt assisteren! De kleuters hebben een 
sportief ochtendprogramma onder begeleiding van de groepen 8. De kleuters zijn vanaf 12.15 uur vrij. 
De groepen 8 zijn tot 14.15 uur op school. De kinderen van groep 3 tot en met 7 hebben een 
programma (inclusief zelf meegebrachte lunch) tot 14.15 uur. Dan begint de meivakantie! 
Noteert u het alvast?! 
 
Deze week hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 een brief mee naar huis gekregen. We hopen 
dat veel ouders zich zullen aanmelden door het strookje in te vullen. 
 
En we hopen natuurlijk op de eerste plaats dat het door kan gaan… 
 
 

BHV en EHBO 
 
Ieder jaar volgen alle medewerkers van 
onze school óf een herhalingscursus 
BHV óf EHBO, gericht op scholen, zodat 
er een brede algemene kennis 
aanwezig is. De EHBO-cursussen die in 
maart zouden plaatsvinden, zijn 
afgelast. De teamleden die BHV’er zijn, 
hebben vorige week net wél kunnen 
deelnemen aan hun herhalingscursus.   
 

 
Spectaculaire dagopening! 

Op dinsdag 10 maart had Mace zijn dagopening. Niks bijzonders zou je zeggen, dat gebeurt immers 
vaker. Maar toen er ineens twee flinke sportwagens op het schoolplein stonden, bleek toch wel dat dit 
niet zómaar een dagopening was...  
 
Mace deed zijn dagopening over McLaren. Na in de klas onder andere wat te hebben verteld over het 
ontstaan van McLaren en de rol van het merk in de Formule 1, moesten de kinderen ineens naar buiten. 
Zij hadden nog geen idee wat ze te wachten stond. Voor we het wisten stonden we naast twee 
indrukwekkende wagens. Een paar minuten later keken 
we (op gepaste afstand) naar enkele donuts, met 
daarbij het heerlijke geluid dat zulke wagens met zich 
meebrengen. Mochten er rondom de Kruidenlaan nog 
mensen op bed hebben gelegen, dan waren ze nu wel 
wakker. Een fantastische dagopening die ons nog lang 
zal bijblijven! 
 
Casper (groep 7) 
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RT-inloop voor groep 7 en 8 
 
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om na schooltijd extra 
ondersteuning te krijgen van Hendy Oomen. De leerlingen zijn van harte welkom van 15.45 tot 
16.15 uur.  
 
Volgende inloop : groep 7 dinsdag 17 maart / locatie Kruidenlaan / rekenen 
   : groep 8 donderdag 19 maart / locatie Rubenshof / rekenen 
 
Let op! Omdat het aantal leerlingen dat zich hiervoor inschrijft, steeds groter wordt, hebben 
we besloten dat leerlingen die al in de rt onder schooltijd komen voor rekenen, zich niet 
kunnen inschrijven voor de naschoolse rt. 
 

Vorige week ging onze nieuwe website de lucht in en introduceerden wij onze eigen app!   
 

De app is inmiddels bijna zeshonderd keer gedownload en bijna 
tienduizend keer opgestart. Al 380 ouders maakten een eigen log-in aan, 
gekoppeld aan hun kind of kinderen. Zo kunnen alleen zij bij het 
“klasboek” van de groep van hun kind en bij de “persoonlijke inbox”.  
U hoeft zich maar één keer te koppelen aan uw kind(eren). De overgang 
naar een andere groep na de vakantie, gaat automatisch. Als uw kind van 
school gaat, wordt de inlogmogelijkheid automatisch verwijderd.  

 
Alleen mensen die de geboortedatum van een kind kennen in combinatie met de laatste vier cijfers 
van het burgerservicenummer (bsn), kunnen zich koppelen aan het betreffende kind. Als een 
ouder/verzorger aangeeft dat er mensen zijn die wel over deze informatie beschikken, maar zich niet 
mogen koppelen, kan de school een blokkade instellen.  
 
De communicatie per app zal voor u en voor ons nog even wennen zijn, maar we hopen dat we al gauw 
kunnen vaststellen dat we tevreden gebruikers zijn.  
 

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd en nog geen inloggegevens aangemaakt? Doet u dat dan snel, 
want het wordt hét communicatiemiddel van onze school!  
 
Om toegang tot de app te krijgen, downloadt u “de Basisschool App” in de AppStore (iOS) of de Google 
Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op “Ga verder”. Vervolgens zoekt en 
selecteert u de schoolnaam en zo installeert u onze app op uw telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login aan te maken. U klikt op “vraag een inlog aan”. Vervolgens vult 
u uw eigen gegevens in en vult u de laatste vier cijfers van het bsn en de geboortedatum van uw kind 
in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw 
account. 
Uw wachtwoord ontvangt u op uw e-mailadres. Controleert u uw spambox, als u de mail niet kunt 
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen en heeft nu toegang tot alle buttons in de app. 

 
 
 
Vragen of opmerkingen of problemen met inloggen? Wij horen het graag!   
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