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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 
 

 

 
 
  

 
 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  

Afgelopen week was best een enerverende week. Niet alleen voor veel leerlingen en leerkrachten, 

maar zeker ook voor heel veel ouders thuis. Acht leerkrachten testten in de afgelopen week 

positief, wat betekende dat iedere dag een aantal groepen thuis moest werken. Sommige 

groepen meerdere dagen achter elkaar en enkele groepen zelfs de gehele week. Daarbij waren 

deze leerkrachten niet iedere dag in staat om thuisonderwijs te geven, wat maakte dat veel 

begeleiding op de schouders van ouders neer kwam en de kinderen veel zelfstandig moesten 

werken.  

Wat zijn we trots op onze leerlingen die werken naar wat ze kunnen. Niet voor iedere leerling is 

het even gemakkelijk om aan het werk te gaan, geconcentreerd te blijven, het zonder de uitleg 

van de juf of meester te moeten doen. Niet voor iedere ouder is het werkbaar om voortdurend 

zijn of haar kind aan het werk te zetten en te begeleiden. We weten het en we begrijpen het als 

geen ander. We zijn ontzettend blij met alles wat lukt.  

We hopen met elkaar dat rustiger tijden zullen komen. We zijn voor nu ook heel erg dankbaar 

voor uw begrip. 

 

Ik werk veel op de computer, en een paar keer per dag heb ik daar eventjes genoeg van.  

Dan loop ik een rondje langs een aantal groepen, om even een paar minuten te kijken. Er zijn 

regelmatig geplande lesbezoeken, maar de spontane inkijkjes in de klas of op de leerpleinen zijn 

minstens net zo leuk. 

Naar leerlingen uit groep 1/2 die de toren van Rapunzel nabouwen, of nadenken over welk 

fantasiedier hun lokaal die nacht heeft bezocht. Naar leerlingen die bij juf Camilla of juf Gina 

aan het gymmen zijn, en daar fanatiek sporten. Naar kinderen die met elkaar onderzoeken wat 

het antwoord op hun onderzoeksvraag bij het thema van Blink is. Naar leerlingen die bij juf 

Leidi werken met creatieve communicatie. Naar leerlingen die op de leerpleinen zelf aan het 

werk gaan en samenwerkend leren. Naar leerlingen die met de opdrachten van de Maak-0-

Theek kennismaken met wetenschap en technologie. En zo gebeurt er nog zoveel meer in de 

school. De school leeft en bruist, de leerlingen leren, werken en genieten! 

Antoinet 

Agenda  

- 8 februari:  MR 
- 23 februari: Carnaval/meester- en juffendag 
- 24 februari: groeiportfolio en rapport mee naar huis 
- 25 februari: start voorjaarsvakantie 

r 
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In deze Parkpost leest u over:  

• Update MR 

• Coronamaatregelen 

• Kwaliteitsvragenlijst 

• Carnaval en meester- en juffendag 

Update van de MR: 

Donderdagavond 20 januari zijn de MR-leden digitaal bijeengekomen. De volgende lopende 

zaken zijn besproken: 

• De ontwikkelingen omtrent COVID-19 op Park16Hoven 

• De financiën 

• TSO/schooltijden 

• Huisvesting 

In onze vorige update werd gerefereerd naar een Survey. De Survey heeft enige vertraging 

opgelopen, maar u kunt deze op zeer korte termijn in uw mailbox verwachten. 

 

Daarnaast is het u natuurlijk niet ontgaan dat Paul Burghouwt al enige tijd afwezig is. 

Daarentegen is ook opgemerkt dat er veel werkzaamheden opgepakt worden door het team, 

het MT, maar bovenal door Antoinet. Via deze weg willen wij hiervoor onze waardering 

uitspreken! 

De notulen zullen binnenkort op de Basisschoolapp te vinden zijn onder het kopje ''nieuws''. 

De eerstvolgende MR-vergadering staat gepland voor 8 februari, waarna wij u graag weer op 

de hoogte brengen van de ontwikkelingen! 

 

Coronamaatregelen 

De Coronamaatregelen zijn regelmatig aangepast. We zetten de huidige maatregelen en extra 

informatie op een rijtje: 

• Leerlingen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn 

geweest met iemand die positief getest is, mits zij zelf geen klachten hebben.  

• Leerlingen met klachten, ook al zijn deze heel licht, doen een zelftest of laten zich 

testen bij de GGD. Bij een negatieve test mag de leerling naar school. Test u liever niet, 

dan blijft de leerling thuis.  

• Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij 

klachten dagelijks een zelftest te doen.  

• Leerlingen vanaf groep zes: nog steeds geldt een dringend advies voor het dragen van 

een mondkapje op de gang, alle volwassenen dragen in de gangen een mondkapje.  

• Leerlingen vanaf groep 6 en het onderwijzend personeel worden dringend 

verzocht tweemaal per week een preventieve zelftest te doen. Bij een positieve zelftest 

blijft de betreffende leerling of leerkracht thuis en vragen wij u om een test te laten 

doen bij de GGD.  

• Is de leerkracht van de groep ziek en is er geen vervanger, kan er helaas geen fysiek, 

maar ook geen online onderwijs worden gegeven. De leerlingen maken het werk dat 

klaar staat in Google Meet. We vragen hiervoor uw begrip.  

• Voor leerlingen en leerkrachten die positief getest zijn, verandert het beleid niet.  

• De klachten die bij de huidige variant horen zijn met name hoofdpijn en vermoeidheid. 

Ook hebben veel kinderen en volwassenen juist last van hun buik.  

 

Kwaliteitsvragenlijst 

Enige tijd geleden hebben alle ouders van wie wij een e-mailadres in het systeem hebben 

staan, een oproep gekregen om een vragenlijst in te vullen over de school. Veel ouders hebben 
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daar al gehoor aan gegeven, maar nog niet iedereen. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, 

hoe betrouwbaarder wij een beeld kunnen vormen over hoe ouders over de school denken. We 

waarderen het zeer als u de moeite wil nemen de vragenlijst in te vullen. 

Carnaval en meester- en juffendag 

Woensdag 23 februari vieren wij op school carnaval en juffen- en meesterdag! Deze feestelijke 

dag zal gevuld zijn met spelletjes en andere leuke activiteiten. In verband met 

de coronamaatregelen vindt dit niet groepsdoorbroken plaats, maar in de eigen klas.  

Het feestdeel voor de juf/meester met de klassenouder(s) zal buiten plaatsvinden. De 

leerkracht van uw kind(eren) zal de tijd doorgeven aan de klassenouder(s). Uiteraard zullen 

er foto’s gemaakt worden, zodat u hier toch een sfeerimpressie van meekrijgt.   

Uw kind(eren) mag/mogen deze dag verkleed naar school komen. Dit is geen verplichting. Om 

het gezellig te houden, willen we u vragen om de kinderen geen gewelddadige of enge 

accessoires mee te laten nemen en/of uw kind te eng te beschilderen.   

De kinderen nemen gewoon een pauzehapje en drinken van huis mee. Daarnaast verzorgt de 

school een kleine traktatie.   
 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 

 

 


