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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
Beste ouders, verzorgers,  

 

In deze parkpost gaat deels over Corona, maar ook over wat er gebeurt in de groepen. Ook al 

heeft Corona het dagelijks leven nog stevig in haar greep, iedere dag gebeurt er zoveel moois in 

de groepen. Onze leerkrachten zijn met hart en ziel aan het werk om de kinderen zo goed en 

inspirerend mogelijk les te geven.  

We hopen dat u allen gezond en fit blijft, om met elkaar van deze mooie periode van het jaar te 

genieten.  

 

Paul en Antoinet 
 
 
 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
• Sint is in het land en in de school!  

• Versterken van ons onderwijs en de organisatie 

• Aanpassingen nieuwe maatregelen toegelicht 

• Leerkrachten ziek; afspraken omtrent vervanging  

• Wat doen wij in de klassen om verspreiding te proberen te voorkomen?  

• De nieuwe chromebooks zijn binnen!  

• Informatie SMW: Herkennen kindermishandeling  

 

Sint is in het land en in de school!  
Sinterklaas is weer in het land en dat is te zien, te voelen, te ruiken en te horen op 

Park16hoven. Op de leerpleinen van de kleuters en groep 3 staan prachtige stoomboten, die 

door de kinderen worden versierd en ingericht. Passend bij het Spelend Leren’, onze 

werkwijze in de groepen 1/2, zijn de stoomboten ingericht naar de inbreng van de kinderen. Zo 

heeft een stoomboot een keuken, een andere stoomboot een zelf bevestigde schoorsteen, ligt er 

ergens een stuur (dat misschien wel met chocoladebouten werd vastgemaakt) en zijn 

reddingsboeien gemaakt. Waar de kinderen zelf aan denken, wat ze zelf belangrijk vinden, 

daar gaan ze mee aan de slag. De leerkrachten haken hier met hun activiteiten en leerdoelen 

op aan, zodat het spelend leren voor de kinderen nog meer betekenisvol wordt.   

Agenda:  

Vanaf 15 november:  voortgangsgesprekken groep 1 

3 december:  Sinterklaasviering 

22 december:  kerstdiner in de avond 

23 december:   groeiportfolio mee groep 3-8 

24 december:  start kerstvakantie (vrijdag vrij)  
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Ook in andere groepen wordt er hard gewerkt rondom dit thema; het lezen van een recept 

voor kruidnootjes, het schrijven van een gedicht of je verlanglijstje, het wegen van de 

ingrediënten voor diezelfde kruidnootjes en zien wat er gebeurt als je mengt en verhit; alle 

domeinen komen er ongemerkt aan te pas. Ook tijdens de muzieklessen van de SKVR komt 

Sinterklaas voorbij. Dus naast dat alle kinderen gezellig met elkaar Sinterklaas vieren, zijn 

we met elkaar ook heel veel aan het leren.  

 

 

 

Versterken van ons onderwijs en de organisatie 
De afgelopen weken heeft ons team zich, naast natuurlijk het lesgeven in de groep met alle 

passende werkzaamheden, ook bezig gehouden met de opbrengsten van onze 

studietweedaagse, begin oktober. De ontwikkelteams Mens & Maatschappij, Kunst & 

Cultuur, Wetenschap & Technologie, Sport & Bewegen en Continuous Improvement hebben 

de doelen van de leerlijnen, methodes en onze eigen visie naast elkaar gelegd. De 

kwaliteitskaarten worden geschreven of weer extra onder aandacht bij de leerkrachten 

gebracht. Vervolgens worden tussen- en einddoelen gesteld, die wij dit jaar willen bereiken.  

Eerder hebben wij al geschreven over het nieuwe organogram. De organisatie groeit en 

daarmee was onze organisatiestructuur niet altijd meer passend. Met herhaalde input van 

het team zijn directie en management team hiermee aan het werk gegaan.  

Ook andere kwaliteitskaarten worden door het stellen van tussen- en einddoelen goed 

geborgd, waardoor we ons onderwijs krachtig houden en activiteiten beredeneerd inzetten.  

 

 

 

Aanpassingen nieuwe maatregelen toegelicht 
De nieuwe maatregelen houden in dat de 1,5 meter regel weer wordt toegepast. Wanneer een 

huisgenoot positief wordt getest, moet iedereen in het huishouden in quarantaine. Dit is ook 

wanneer iemand tot vorige week nog als immuun werd gezien (gevaccineerd of in de afgelopen 

6 maanden Corona gehad). Die quarantaine voor de positief geteste persoon duurt met 

klachten 7 dagen, waarna iemand 24 uur klachtenvrij moet zijn. Heeft de positief geteste 

persoon helemaal geen klachten gehad, geldt de regel; na 5 klachtenvrije dagen uit 

quarantaine.   

Wanneer iemand in uw huishouden positief test, is de laatste dag van contact dag 0. Gaat de 

positief geteste persoon niet in isolatie (dus; alleen op een kamer, geen contact), dan is de 

eerste klachtenvrije dag, dag 1 van de quarantaine voor de rest van het huishouden.  

Heeft de huisgenoot geen klachten, kan er na 5 dagen quarantaine getest worden bij de GGD. 

Als die test negatief is, mag deze persoon uit quarantaine. Testen is een vrije keuze. Kiest u 

ervoor niet te testen, dan duurt deze quarantaine 10 dagen. 

Bent u of is uw kind langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter geweest bij een positief getest 

persoon, geldt dit als nauw contact en moet u of uw kind ook in quarantaine, conform 

bovenstaande regels.   

Bij lichte symptomen verzoeken wij u om te laten testen, om zo snel mogelijk eventuele 

besmettingen binnen een groep tegen te gaan.  
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Leerkrachten ziek, afspraken omtrent vervanging toegelicht.  
Zonder in herhaling te willen vallen; het vervangen van collega’s is geen gemakkelijke puzzel. 

Zeker niet nu ook gevaccineerde collega’s in quarantaine moeten. Zoals gecommuniceerd in de 

kwaliteitskaart Corona 7.0 (u vindt deze ook op de website) nemen wij zo snel mogelijk 

contact met u op, wanneer wij geen vervanging hebben voor de groep van uw zoon of dochter. 

De afspraak is dat wij dit voor 7.30u aan ouders doorgeven.  

Een enkele keer gebeurt het, dat wij een vervanger klaar hebben staan voor een groep, maar 

dat deze vervanger in de ochtend ook ziek blijkt.  

We zijn er inmiddels behoorlijk creatief in geworden om oplossingen te vinden. Er zijn 

collega’s die extra dagen komen werken, er staat zelfs een enkele keer een ouder met 

onderwijsbevoegdheid voor de groep, we zetten onderwijsassistenten, onze plg-coördinatoren, 

interne begeleiders, directie en veelbelovende, bijna afgestudeerde studenten onder 

begeleiding van een andere leerkracht in. Ook maken we gebruik van de leerpleinen waardoor 

de kinderen onder begeleiding van een leerkracht aan hun werk kunnen gaan.  

Wanneer de collega in quarantaine fit genoeg is om te werken, starten we direct het 

thuiswerken weer op. Wanneer de leerkracht niet in staat is om les te geven, staat er voor 

iedere groep werk klaar in Google classroom. Kinderen in de hogere groepen kunnen ook 

werken aan hun weektaak en eigen taken.  

We merken dat een enkele ouder en leerling inlogcodes en manier van inloggen weer vergeten 

is. Het is wellicht verstandig op een rustig moment thuis weer even in te loggen, zodat het op 

de ochtend van thuiswerken geen stress oplevert.  

 

 

 

Wat doen wij in de klassen om verspreiding te proberen te voorkomen?  
Alle leerkrachten benadrukken nog steeds het belang van niezen en hoesten in de elleboog, 

van veelvuldig handen wassen en afstand houden, indien mogelijk. Ook worden de lokalen 

zoveel als mogelijk gelucht.  

 

 

 

De nieuwe chromebooks zijn binnen! 
In de vorige parkpost las u dat wij van de NPO gelden onder andere nieuwe chromebooks 

hebben besteld. Deze zijn afgelopen week binnen gekomen en onder leiding van juf Mara en 

juf Sanne (onze ICT-coördinatoren) door heel veel collega’s geïnstalleerd. Alle leerlingen van 

groep 5 tot en met 8 hebben nu een chromebook tot hun beschikking. Voor de groepen 3 en 4 

zijn ook chromebooks beschikbaar, die gedeeld worden door de groepen. Met deze 

chromebooks kunnen wij adaptiever werken, leren de kinderen ICT-vaardigheden en nog vele 

andere toepassingen inzetten.  
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Informatie SMW: Herkennen kindermishandeling  
 

Afgelopen week was het de week tegen Kindermishandeling. Onze SMW’er Suzanne Blokzijl 

deelt deze posters over het herkennen van kindermishandeling. Indien u in contact wilt 

komen met Suzanne Blokzijl, kunt u dit aangeven op school, maar u kunt ook direct contact 

opnemen met Suzanne. Meer informatie over SMW vindt u op de website onder het kopje: 

educatieve partners.  

 

 

 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team Park16Hoven 


