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Verschillende leerkrachten voor de groep 

In deze tijd waarin we aan de richtlijnen van het RIVM moeten voldoen is 

de kans helaas groter dat er een leerkracht voor een kortere of langere tijd 

niet is. We proberen binnen onze mogelijkheden de vervanging zo goed 

mogelijk op te lossen. Dit betekent echter ook dat in zo’n situatie uw kind 

met meerdere leerkrachten in één week geconfronteerd kan worden. 

 
 
 

Neusverkouden kinderen naar school?   
Vorige week heeft u in ’t Vaandel kunnen 
lezen over de impact van Corona.  
Ook in de media is er steeds meer aandacht 
voor de dilemma’s waar we mee te maken 
krijgen in het basisonderwijs.  
Het wordt voor ons steeds lastiger om te 
kunnen beoordelen of een neusverkouden 
kind naar school mag komen. 
De aangepaste beslisbomen en de 
vragen kunnen ons daarbij helpen. Deze beslisbomen voor de kinderopvang en 
het basisonderwijs worden ook door   
het RIVM ondersteund. Met name de vraag of de klachten passen bij 
gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts, astma, chronische 
verkoudheid, chronische bronchitis etc. is een lastig gegeven. In verschillende 
groepen speelt dat op dit moment. Het RIVM geeft aan dat artsen geen medische 
verklaring afgeven op basis waarvan het kind alsnog naar de school mag.    

    
Op dit moment heeft het MT al verschillende gesprekken gevoerd met 
ouders/verzorgers waarbij het bovenstaande speelt. Daarbij hebben we ook 
genoemd dat we ook zorg hebben voor ons personeel en met name het personeel 
dat tot de risicogroep behoort.    
In de bijlagen voegen we de  beslisbomen toe. Dit kan u helpen bij het maken 
van afwegingen of een kind wel of niet naar school kan.  
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij meneer René.     
   
  

 
 
 

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 03 11-09-2020 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

17-9-2020 

Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij 

 

 

 

Belangrijke mededeling 

Aan het einde van de volgende 
week krijgt u van de leerkracht 
van uw kind een presentatie 
toegestuurd gericht op de inhoud 
van dit schooljaar. 

 

‘t Vaandel 
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Ziekmelden via Basisschoolapp  
Sinds de invoering van de Basisschoolapp bestaat de mogelijkheid om op verschillende manieren een kind ziek te 
melden. U kunt ons bellen en de voicemail inspreken, een bericht naar de leerkracht sturen of het formulier ziekmelden 
in de app invullen.  
Omdat wij in kaart moeten brengen hoeveel kinderen er thuis zijn volgens RIVM richtlijnen hanteren wij vanaf volgende 
week enkel nog de ziekmelding via de Basisschoolapp.  
Hierop kunt u aangeven met welke klachten een kind thuis is. Wij vragen u dit ook te doen. Dit zorgt ervoor dat wij 
snel in kaart kunnen brengen hoeveel kinderen er thuis zijn volgens de richtlijnen van het RIVM.  
Wij rekenen op uw medewerking.  
 
 

Trektocht groepen 7   
Donderdag 10 september was het dan eindelijk zo ver, de kennismakingsactiviteit van de groepen 7.   
Door de Corona helaas in een ander jasje, maar wat was het een fantastische dag. 's Morgens vertrokken alle 85 
kinderen op de fiets naar de Strabrechtse Heide. Daar werden we ontvangen door Staatsbosbeheer. We werden 
verdeeld in 2 groepen. De eerste groep startte met activiteiten op de Plaetse zoals: hutten bouwen, sporen onderzoek 
en een survival. De tweede groep ging de heide op voor een speurtocht. We hebben de dag fijn afgesloten op school 
met een lekkere puntzak friet en snack!  
 

 
 
 
  

 
 

Zie Basisschool App 
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Hallo allemaal! 
Graag wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Sander Bisseling, 29 jaar, woonachtig in Escharen en afgestudeerd aan 
de ALO in Nijmegen. In mijn vrije tijd ben ik veel met sport bezig. Ik voetbal zelf bij 
EGS’20 1 en heb jaren lang actief getennist en tennisles gegeven. Ook het volgen 
van al het sportnieuws is iets waar ik me veelal mee bezig houd. Daarnaast ben ik 
echt een gezelschapsmens en houd ik ervan tijd door te brengen met mijn vriendin en 
vrienden. 
 
Vanaf Maart 2019 ben ik voor JIBB+ komen werken en ben tot het einde van dat 
schooljaar vakleerkracht geweest op OBS ’T Hout. Daarnaast heb ik dat hele 
schooljaar les gegeven op een middelbare school in Ede. Vanaf afgelopen schooljaar 
ben ik 4 dagen werkzaam als vakleerkracht op De Vendelier en verzorg ik 1 keer per 
week de gymles voor alle klassen. 
 
Naast de gymlessen ben ik namens Jibb+ ook verantwoordelijk voor andere 
sportieve activiteiten op de school en buiten de school om. Denk hierbij aan het 
vakantieprogramma van Jibb+ waarbij uw kinderen allerlei verschillende gave 
spellen/sporten kunnen doen. 
Hier zullen jullie dan ook regelmatig iets over lezen in het Vaandel. 

 

 

Bijlagen bij dit Vaandel: 

• Beslisboom neusverkoudheid 

• Scouting Brandevoort 
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