Nieuwsbrief Nr. 29.
Schooljaar 2019-2020
Vrijdag 19.06.2020.
Lekker meanderen.
Een rivier legt drie keer de afstand af tussen
bron en zee. De rivier gaat niet rechtdoor,
maar meandert, neemt bochten, gaat af en
toe langs hindernissen…geruststellend!
Boeiende kronkels, moeilijke kronkels, soms
veel teveel kronkels, soms mooie kronkels, maar altijd met de geruststelling dat
we samen wel een weg zullen vinden. Gun jezelf veel ruimte en vertrouwen om
zelf te ‘meanderen’ en om anderen te laten ‘meanderen.’
(Uit: Bildungkalender 2017, Ronny Vanderspikken, Universiteit Leuven)

Nieuwe versie Protocol Volledig Openen Basisonderwijs.
1. De ‘snotneus’.
Kort voordat de scholen weer volledig open mochten verscheen het
bovengenoemde protocol. Inmiddels is er een tweede versie van verschenen met
daarin aanpassingen en nadere uitwerkingen van de RIVM regels voor het
onderwijs. In de media was vooral ‘de snotneus’ een gespreksonderwerp. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past de richtlijn voor
neusverkouden kinderen aan, waardoor kinderen tot zes jaar met een snotneus
niet meer thuis moeten blijven van school of de opvang. Zolang de snotneus niet
gepaard gaat met koortsklachten, hoeft een kind niet thuis te blijven. Ook is bij
neusverkoudheid een negatieve coronatest niet verplicht om het kind toe te laten
tot een school of opvang. Dit komt doordat het risico op besmetting onder kinderen
van deze leeftijdsgroep erg klein is. Ook hebben kleine kinderen vaker last van
verkoudheidsklachten, dus om hen om die reden thuis te houden is volgens het
RIVM niet wenselijk. Het RIVM voegt toe dat GGD's terughoudend zijn met het
testen van kleine kinderen. Dit omdat het afnemen van een monster uit de keel of
neus simpelweg vervelend is.
2. De coronatest.
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In de afgelopen week kregen we regelmatig vragen over het thuishouden van
kinderen i.v.m. verkoudheid, besmettingsgevaar en koorts. De website van de
Rijksoverheid bevat nieuwe, aanvullende informatie hierover. Zeker nu de
coronatest breed beschikbaar is leven er vragen. Hieronder treft u de volledige
tekst van de Rijksoverheid aan.
Uitslag van de coronatest.
Heeft u zich laten testen op het coronavirus? Blijf in ieder geval thuis tot u de
uitslag heeft. Lees meer over de uitslag van de coronatest.
Hoe lang duurt het voordat de uitslag er is en hoe krijg ik de uitslag?
U krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur telefonisch bericht. De
GGD belt u met de uitslag. U hoeft dus niet zelf te bellen.
Moet ik thuisblijven totdat ik de uitslag weet?
Ja, u blijft thuis vanaf het moment dat u ingepland bent voor de test en totdat u
de uitslag weet. U mag niet naar het werk, school, of de winkel. U en uw
huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft u koorts of last van
benauwdheid? Dan moeten uw huisgenoten ook thuisblijven.
Wat als mijn klachten voor of na de afspraak verergeren, voordat ik de
uitslag heb?
Neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Bel bij
levensbedreigende spoed met 112.
Waarom krijg ik niet meteen de uitslag?
Het slijm dat de GGD-medewerker uit uw neus en keel afneemt wordt naar een
laboratorium gebracht. Daar wordt gemeten of het coronavirus in het slijm zit. Dit
onderzoek kost tijd. Soms is het nodig om de meting nog een keer te doen als de
uitslag niet duidelijk is.
Wat als ik geen corona heb?
Op dit moment is het nieuwe coronavirus niet bij u aangetoond. Tenzij u daar te
ziek voor bent, kunt u weer naar buiten en aan het werk. Kinderen mogen weer
naar school en naar de opvang. Krijgt u opnieuw klachten of worden u klachten
erger? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
Wat als ik wel corona heb?
U
wordt
gebeld
door
een
GGD-medewerker
voor
het bronen
contactonderzoek. U en uw contacten krijgen uitgebreid advies op maat. U en uw
huisgenoten blijven 2 weken thuis. Ook over deze thuisisolatie zal de GGDmedewerker u uitgebreid informeren. Het is belangrijk dat u zelf uw huisarts,
werkgever en/of bedrijfsarts informeert.
Moeten mijn huisgenoten ook thuisblijven als zij in een vitale sector
werken? Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciale beroep
hebben blijven ook thuis. Voor deze mensen kan een uitzondering worden gemaakt
als zij geen klachten hebben. Dat kan alleen na overleg met de werkgever, of
bedrijfsarts en de GGD. Tot slot vindt u de volledige tekst van het nieuwe protocol
hieronder:
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https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf

Meer ruimte voor ouders en kinderen op het schoolplein (Sparrenlaan).
Opnieuw hebben we gekeken naar de het brengen en ophalen
van kinderen en de beperkte ruimte daarvoor aan de
Middellaan (kleuteringang) en de Sparrenlaan (midden- en
bovenbouwleerlingen). Het is te druk door te weinig ruimte aan
beide kanten en in die drukte is het voor kinderen soms
onoverzichtelijk en daardoor ook gevaarlijk.
Wat gaan we doen?
Allereerst mag u vanaf volgende week gebruik maken van ongeveer de helft van
het schoolplein aan de kant van de Sparrenlaan. U hoeft dus niet meer achter de
heg te blijven wachten, maar u mag het deel vanaf de heg tot aan de blauwgrijze
streep in de volle breedte gebruiken om uw kind af te zetten en later ook weer op
te halen. Hiermee creëren we meer ruimte voor ouders en de mogelijkheid om te
voldoen aan de 1,5 meter regel. Daarnaast wordt de situatie voor kinderen
overzichtelijker en veiliger.
Onderbouw
(kleuters)
stamgroepen 1-2.
We sluiten de kleuteringang aan de
Middellaan voor het brengen en
ophalen. U komt met uw kleuter vanaf
volgende week naar het plein aan de
Sparrenlaan. U mag mee het plein
oplopen tot aan de blauwgrijze streep.
Daar draagt u uw kind over aan de
leerkracht/onderwijsassistent.
Een
oudere broer of zus mag uw kleuter nog
steeds naar de zandbak naast de
kleuteringang brengen. Dit blijft de
verzamelplaats.
Het is fijn wanneer u, met uw gezicht
naar de school gezien, wat meer op
links gaat staan. Op rechts staan dan
vooral ouders met een kind in de
middenbouw.
Middenbouw (Stamgroepen 3-4-5).
Ook u hoeft niet langer achter de heg aan de Sparrenlaan te wachten maar kunt
gebruik maken van de extra breng- en ophaalruimte op het plein tot aan de
blauwgrijze streep. Uw kind kan daarna zelfstandig naar binnen door de
hoofdingang. Uw kind mag een jonger broertje of zusje uit stamgroep 1-2 naar de
zandbak bij de kleuteringang brengen. We vragen u of u, met uw gezicht naar de
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school gezien, wat meer op rechts wilt gaan staan. We verdelen daarmee onderen middenbouw leerlingen al bij aankomst en hebben daardoor meer overzicht.
Bovenbouw (Stamgroepen 6-7-8).
Het overgrote deel van de kinderen uit de bovenbouw komt zelfstandig naar
school. Zij blijven hun eigen ingang gebruiken op de manier zoals dat nu ook gaat.
Ouders die uitsluitend een kind in de bovenbouw hebben vragen wij om achter de
heg te blijven. Daarmee spreiden we een grote groep ouders beter en is er 1,5
meter afstand.
Tot slot.
In onze speurtocht hoe ‘het nieuwe normaal’ ook op school werkt, blijven we
zoeken en aanpassingen bedenken. We snappen dat dit vervelend kan zijn. Net
wanneer iets een beetje loopt volgt er weer een aanpassing. We vragen uw begrip
daarvoor. Sommige aanpassingen doen we ook op advies van ouders. Dank voor
het meedenken en we hopen dat we de komende weken met deze aanpassingen
vooruit kunnen. De huidige manier van brengen en halen op de Akkerweg wordt
niet gewijzigd.
Schoolverslag en oudergesprekken.
1. Schoolverslag.
Vandaag ontvangt u, via uw kind, van ons een blad voor het laatste schoolverslag.
In de vorige nieuwsbrief (nr. 28) schreven we daar al over. U heeft, in de periode
van het thuisonderwijs toen de scholen gesloten waren, veel ervaring opgedaan
met het leren en de ontwikkelingen van uw kind(eren). Wij zijn benieuwd naar uw
ervaringen en willen die graag combineren met onze indrukken en beelden van uw
kind(eren). Daarom vragen wij u op het ouderblad de cirkel in te kleuren en
onderaan iets op te schrijven wat u aan uw kind wilt teruggeven.
Aandachtspunten om iets voor uw kind te schrijven kunnen zijn:
 Wat heeft het thuisonderwijs met uw kind(eren) gedaan?
 Wat waren uw observaties tijdens het maken van de opdrachten?
 Welke ontwikkelingen, groei of terugval heeft u waargenomen? Zowel
cognitief als sociaal-emotioneel.
 Wat ging er heel goed en wat liep minder?
 Hoe hebt u uw eigen rol als plaatsvervangend leerkracht ervaren?
 Welke persoonlijke complimenten wilt u uw kind geven na deze bijzondere
periode?
Het is fijn wanneer u, wat u nog kwijt wilt, schrijft naar uw kind. Ook de
leerkrachten schrijven nl. in de richting van kinderen en niet primair naar u als
ouder(s). Kinderen krijgen in hun schoolverslag dus twee persoonlijke verslagen.
Daarnaast is er een apart blad waarin kinderen zelf hun eigen cirkel kunnen
inkleuren. Wilt u uw kind een beetje helpen bij bekijken van de cirkel en de vraag
wat hij of zij volgend schooljaar graag wil leren?
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2. Gespreksavonden n.a.v. de schoolverslagen.
Gelijktijdig met u schrijven leerkrachten ook hun ervaringen op uit de afgelopen
periode. Dit is het derde verslag dat deel uitmaakt van het schoolverslag. Graag
ontvangen wij uiterlijk maandag 29 juni het verslag van u en uw kind weer terug.
Wij voegen dan die verslagen toe aan ons eigen verslag.
Niet op 1 juli maar op vrijdag 3 juli ontvangt u van ons het volledige
schoolverslag. U heeft dan in het weekend de tijd om dit te bekijken. Aansluitend
zijn er op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli gesprekken. Omdat ouders, vanuit
het protocol van de overheid, nog steeds geen toegang hebben tot het gebouw,
hebben we bedacht om de gesprekken op het plein in de buitenlucht te houden.
Op beide locaties is daarvoor rond het gebouw voldoende ruimte. We willen er dan
een zgn. LOL-gesprek van maken. Dit is een Leerling-Ouder-Leerkrachtgesprek.
Dat betekent dat we kinderen van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de
bespreking van hun eigen schoolverslag.
Wij zetten binnenkort Schoudercom open om u de gelegenheid te geven in te
schrijven voor dit gesprek. We benadrukken dat deze gesprekken facultatief zijn.
U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken van deze gespreksmogelijkheid.
We hopen dat het mooi weer wordt op 6 en 7 juli. Mochten de weersvooruitzichten
slecht zijn (regen, onweer, enz.) dan gaan deze gesprekken helaas niet door. Op
vrijdag 3 juli nemen we daarover een besluit en laten u dat weten.
Feest op 3 juli.
Door de crisis zijn heel veel geplande activiteiten niet
doorgegaan. Het wereldoriëntatiethema van de
stamgroepen in de onderbouw is ‘feest’ en wordt
afgesloten met een feest. De midden- en bovenbouw
sluit daarbij aan. Vrijdag 3 juli is daarom uitgeroepen tot
Kringfeestdag in alle stamgroepen. Voor u is dit slechts
een mededeling. U hoeft niets te organiseren of voor ons te regelen. Via de
stamgroepleider van uw kind ontvangt u nog aanvullende informatie.
Telefonische bereikbaarheid.
Helaas zijn we momenteel opnieuw niet telefonisch bereikbaar op de Sparrenlaan.
Onze Voice over IP werkt niet zoals het zou moeten. Er wordt gezocht naar een
oplossing. Vandaag wordt de hele boel nagekeken. Excuses voor het ongemak.
Onze locatie aan de Akkerweg is wel telefonisch bereikbaar. Maakt u daar gerust
gebruik van: (0343) 514439.
Schoolfoto’s.
De gemaakte afspraak met de schoolfotograaf is niet doorgegaan. Toch willen we
alle kinderen in elk geval een stamgroepfoto meegeven. Zeker voor de kinderen
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in groep 8 die afscheid nemen vinden we dat heel belangrijk. Onze collega Ineke
Boersma (stamgroep 1-2 Sparrenlaan) heeft aangeboden deze foto’s te maken.
Op donderdagmorgen 25 juni start zij met het maken van die foto’s op de
Akkerweg en aansluitend volgen dan de stamgroepen aan de Sparrenlaan. We
maken alleen een foto van de stamgroep, geen aparte pasfoto’s of foto’s met
broertje(s) en/of zusje(s).
Toestemmingsverklaring AVG en Parnassys.
Enkele weken geleden ontving u van ons een formulier (op papier) met daarop een
zgn. toestemmingsverklaring. Het overgrote deel is inmiddels weer binnen
maar we missen nog formulieren. Mocht u die vergeten zijn, wilt u die dan ingevuld
en ondertekend aan uw kind meegeven? Dank daarvoor.
Astrid (administratie) maakt van alle ingeleverde formulieren een overzicht zodat
we weten waarvoor u ons wel of geen toestemming verleent. Zo weten ook
leerkrachten wat ze wel en niet kunnen of mogen bij verschillende activiteiten in
of buiten school.
Parnassys is ons administratiesysteem. U ontving van Astrid een bericht, dat
delen van dit systeem voor u worden opengesteld. U heeft dan bijvoorbeeld inzicht
in de zgn. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats enz.). Heeft u vragen of
opmerkingen
dan
kunt
u
die
aan
Astrid
mailen
via:
administratie@dekringdriebergen.nl
Schoolreisje en ouderbijdrage 2019-2020.
De crisis en het sluiten van de scholen betekende ook een streep door veel
activiteiten aan het einde van het schooljaar. Voor een deel van die activiteiten
had u al eerder betaald. De ouderraad en de schoolleiding hebben overleg gehad
over het binnengekomen geld en het (niet) besteden daarvan.
Er is besloten om het schoolreisje van dit schooljaar 2019-2020 niet in te halen bij
de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021. Het blijft onzeker of attracties open
zijn en blijven in september. Er is afgesproken om het schoolreisje door te schuiven
naar de lente/zomer van 2021. Het door u overgemaakte geld wordt daarvoor
gebruikt. U krijgt dus geen nieuw betaalverzoek voor het schoolreisje.
Ook een deel van de ouderbijdrage is door de sluiting van de school niet
uitgegeven. Dat betekent dat we volgend jaar, eenmalig geen vrijwillige
ouderbijdrage van u zullen vragen. Er is voldoende in kas om in het nieuwe
schooljaar alle activiteiten mee te kunnen bekostigen. Wel vragen we u volgend
jaar de vaste bijdrage voor het overblijven en de culturele uitjes.
Het schoolkamp van groep 8 gaat gewoon door. Alle voorbereidingen draaien op
volle toeren. Voor onze oudste kinderen wordt nog een spannende activiteit
georganiseerd tijdens het kamp. Zij zouden dit jaar meegaan op schoolreisje. Dat
ging helaas niet door en daarom voegen we deze activiteit toe aan het programma.
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Formatie en groepsverdeling 2020-2021.
De formatie en groepsverdeling voor het komende schooljaar is klaar. Dat betekent
dat we alle stamgroepen kunnen voorzien van stamgroepleiders. Op maandag 22
juni bespreken we teambreed het eindvoorstel op onze studiedag en een week
later komt dit voorstel ook in de MR. Daar moet de teamgeleding het
formatieplaatje goedkeuren en de ouders geven advies. Aansluitend informeren
we u na 1 juli. U krijgt de stamgroepindeling toegestuurd via een extra nieuwsbrief
en u krijgt een toelichting op de gemaakte keuzes.
Studiedag maandag 22 juni.
Maandag 22 juni is de laatste studiedag voor het team van de Kring dit seizoen.
Alle kinderen zijn die dag vrij.
Tot slot.






U ontving regelmatig een coronabrief vanuit De Oorsprong. Nu de scholen
weer helemaal open zijn en komt deze wekelijkse update te vervallen. Alle
actuele zaken rond dit thema delen wij met u via onze nieuwsbrief.
Vanaf a.s. dinsdag mag u op de Sparrenlaan gebruik maken van de helft
van ons plein om uw kind te komen brengen en halen. Toch vragen wij
opnieuw uw aandacht voor de verkeerszone aan de Sparrenlaan. Kinderen
steken onverwachts over, letten minder op en zijn daardoor kwetsbare
verkeersdeelnemers. Het is fijn wanneer u met de auto uw snelheid aanpast
of zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komt.
Omdat ouders momenteel niet de school in mogen worden onze leerlingen
ook niet gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u uw kind(eren) thuis af en toe
controleren?

Kalender juni 2020.
19.06: Ouders ontvangen het verslagformulier voor het schoolverslag.
22.06: Studiedag team de Kring; alle leerlingen zijn vrij.
25.06: Schoolfoto’s Akkerweg en Sparrenlaan.
29.06: Uiterste inleverdatum schoolverslag door ouders en kind(eren).
29.06 t/m 01.07: Schoolkamp groepen 8.
03.07: Kringfeestdag voor alle stamgroepen op de Akkerweg en Sparrenlaan.
03.07: Alle kinderen ontvangen hun alternatieve schoolverslag.
06.&07.07: Spreekgelegenheid laatste schoolverslag (buiten en alleen bij mooi
weer).
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