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Nieuwsbrief  Nr. 7. 

Schooljaar 2020-2021. 

 

Vrijdag 20.11.2020. 

Tevredenheid. 

 

Een hele rijke fabriekseigenaar zag een visser lui naast 

zijn boot liggen en een pijp roken. Hij snapte er niks 

van, ergerde zich eraan en vroeg: ‘Waarom ben je niet 

aan het vissen?’ ‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen 

voor vandaag’, zei de visser. ‘Waarom vang je er niet 

nog een paar?’ ‘Wat zou ik er mee moeten doen?’ ‘Je 

zou er meer geld mee kunnen verdienen,’ zei de man 

van de fabriek. ‘Daarmee zou een motor op je boot 

kunnen monteren. Je kan dan verder de zee op en daar nog meer vis vangen. Je zou 

genoeg geld verdienen om betere netten te kopen. Die zouden je nog meer vis en veel 

meer geld opleveren. Al gauw genoeg geld om een tweede boot te kopen…misschien later 

nog een paar, een hele vissersvloot. Je zou een rijk man zijn, net als ik. ‘En wat zou ik dan 

doen?’ Je zou echt van het leven kunnen gaan genieten.’ De visser keek de rijke man aan 

en zei: ‘Wat denk jij, wat ik nu aan het doen ben dan?’  

 

1. Algemene mededelingen. 
 
Coronamaatregelen. 
 
Na de laatste persconferentie van afgelopen dinsdag waren er vragen over de viering van 

Sinterklaas en kerst op de scholen. Wat mag wel en wat nog niet? Om u een beeld te geven 

van de huidige regels, leest u hieronder de richtlijnen zoals wij die van de ggd ontvingen. 

Deze regels vormen de rode draad bij het organiseren en uitvoeren van de feesten in 

december. 

Samen de decemberfeesten vieren en samen eten vinden veel kinderen de leukste 

momenten van het jaar. Gelukkig kan er veel wel doorgaan, wanneer de volgende 

regels in acht worden genomen. 

 

Basisregels: 

• Was of desinfecteer de handen regelmatig. 

• Hoest en nies in de ellenboog. 

• De geldende afspraken van school of kinderopvang blijven van kracht. 

Zingen: 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen zowel binnen als buiten zingen. 

• Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen zingen niet mee. 

Locatie: 
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• Vier het feest met kinderen uit de eigen klas in het eigen klaslokaal. 

Vier het feest niet met meerdere klassen in de aula, gymzaal of andere 

ruimte. 

Samen eten: 

• Voorafgaand aan een gezamenlijk eetmoment, wast/desinfecteert 

iedereen zijn handen. 

• Kinderen delen geen eten onderling. 

• Kinderen drinken uit een eigen beker en hebben een eigen bord en 

bestek. 

Snoep: 

• Gebruik het liefst voorverpakt snoepgoed. 

• Zet geen grote bakken pepernoten en andere lekkernijen neer waar 

alle kinderhandjes in samen komen, maar geef ieder kind een eigen 

schaaltje of zakje. 

Eten in de klas: 

• Ouders/kinderen (thuis) kunnen eten bereiden voor de hele klas, mits 

de standaard hygiënemaatregelen worden gevolgd. Kinderen brengen zelf 

het eten naar de klas. 

• Wordt een buffet georganiseerd, laat dan de maaltijden door één 

persoon opscheppen om verspreiding via bijvoorbeeld opscheplepels te 

voorkomen. 

• Laat kinderen per groepje naar het buffet komen om hun  bord te laten 

opscheppen. 

• Kies je voor een gedekte tafel met het eten op tafel, laat kinderen dan 

zelf opscheppen of het brood beleggen. 

Bezoek in de klas of groep: 

• Voor bezoek in de klas/groep, zoals bijvoorbeeld Sint en Piet, geldt de 

maximale groepsgrootte voor volwassenen. 

• Laat bezoek in de klas/groep komen. Haal het bezoek niet samen met 

de klas op. 

Verantwoordelijkheid: 

• Alle volwassenen zijn zelf verantwoordelijk zich aan de 

coronamaatregelen te houden. 

Ouders en decembervieringen: 

• Communiceer duidelijk naar ouders wat van hen verwacht wordt. Denk 

bijvoorbeeld aan de standaardregels over het halen en brengen van 

kinderen, deze gelden ook tijdens de vieringen. 

• De geldende afspraken van school blijven van kracht. Dit houdt in dat 

ouders geen toegang hebben tot de school. Mocht de hulp van ouders 

noodzakelijk zijn, beperk dit dan tot 1 ouder per klas. 

• Organiseer geen kerstvieringen voor ouders op en buiten het 

schoolplein. 

De 1,5 meter afstandsregel: 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

Niet tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. 

• Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen het feest vieren met 

inachtneming van de 1,5 meter afstand tot de leerkracht. 

• Volwassenen, dus bijvoorbeeld juf, meester, ouders, Sinterklaas en 

Piet, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

Surprises: 

• Kinderen brengen zelf surprises en cadeaus naar de klas. 

• Voor meer achtergrond en informatie kijk op de site van 

de Rijksoverheid. 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/feestdagen
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Afwezigheid Astrid. 

Onze administratief medewerkster Astrid  is voorlopig niet aanwezig op school. In het 

weekend is zij een verwoed doe-het-zelver. Tijdens het afronden van een klusje in het 

trapgat kwam zij lelijk ten val. Ze liep daarbij een flink aantal verwondingen op waaronder 

een gebroken pols, een beschadigde oogkas, een arm uit de kom en een hersenschudding. 

Het zal u niet verbazen dat ze voorlopig thuis moet herstellen en niet op school aanwezig 

kan zijn. Wij zitten ondertussen ook aardig in de problemen. Astrid deed heel erg veel voor 

school en dat is ineens goed te merken. 

Kerstvieringen op beide locaties. 

We vieren kerst op donderdagavond 17 december van 18.30 – 19.30 uur op school. Elke 

stamgroep viert kerst in het eigen lokaal. De huidige regels staan grotere groepen bij 

elkaar niet toe. We zingen kerstliedjes met kinderen die ze van te voren leren en we 

vertellen het kerstverhaal en/of een schaduwverhaal wat aansluit bij de vertellijn uit de 

methode Kind op Maandag. We gebruiken de 

adventsperiode om stap voor stap naar kerst toe te 

leven. Dat doen we natuurlijk m.b.v. het aansteken 

van de adventskaarsen. Elke week één tot aan de 

kerstviering. Elke stamgroep maakt voor een 

andere stamgroep kerstkaarten met een wens. Elk 

kind krijgt dus een eigen kerstkaart van een ander 

kind. Daarnaast maken we schoolbreed een film 

waarin kinderen van de Kring de hoofdtrol spelen. De film bestaat uit korte stukjes waarin 

kinderen iets doen voor de kerstviering: een gedicht voorlezen, een (dank)gebed 

uitspreken, een kerstwens uitspreken voor alle kinderen van de Kring, een stukje 

(kerst)muziek laten horen, een foto presenteren van een zelfgemaakt kunstwerk enz. 

Ook komt er een kerstkoortje voor kinderen van groep 1 t/m 8 van Akkerweg en 

Sparrenlaan samen. Op 30 november om 15.15 uur, 7 december om 15.15 uur en 14 

december om 15.15 uur wordt er geoefend. Omdat het koortje na schooltijd op de 

Sparrenlaan oefent, kijken we met elkaar hoe we de kinderen van de Akkerweg die 

meedoen kunnen vervoeren op die dagen. Het koortje is digitaal te zien in alle stamgroepen 

tijdens de kerstviering. We zorgen ervoor dat u (binnen de AVG regels) iets te zien krijgt 

over de kerstvieringen in de stamgroepen. 
 

Passend Onderwijs. 

Onderwijsminister Slob presenteerde kort geleden een 25 puntenplan voor het verbeteren 

van Passend Onderwijs. Een plan waar in het werkveld met gemengde gevoelens op is 

gereageerd. In de Volkskrant van afgelopen woensdag verscheen een column die 

genuanceerd weergeeft wat de voors en tegens zijn van het plan van de minister. De link 

tref u hieronder aan.  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-baken-eens-goed-af-wat-passend-

onderwijs-is~b82080c5/ 

Het is begrotingstijd. 

Op dit moment worden op de scholen de begrotingen gemaakt voor het komende 

kalenderjaar 2021. Hoeveel budget is er voor personeel, meubilair, boeken en schriften, 

ICT en extra ondersteuning? De weken tot aan de kerst voeren Arianne en Edo die 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-baken-eens-goed-af-wat-passend-onderwijs-is~b82080c5/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-baken-eens-goed-af-wat-passend-onderwijs-is~b82080c5/
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gesprekken met de financiële mensen. Maatgevend voor de inkomsten is vooral het 

leerlingaantal op 01.10.2020. Vorig jaar telden we op 01.10.2019 precies 235 leerlingen. 

Dit jaar telden we op 1 oktober 260 kinderen. Die 260 vangen we nu op in de bestaande 

10 stamgroepen. Met 25 kinderen meer in school hebben we in 2021 recht op een elfde 

stamgroep. Zowel op de Sparrenlaan als op de Akkerweg hebben we een extra lokaal 

beschikbaar voor die opvang. Op de Akkerweg zou dat de vierde groep kunnen worden of 

op de Sparrenlaan de achtste. Uit de gesprekken moet duidelijk worden of en wanneer dit 

kan worden gerealiseerd. Er zou op termijn dus binnen de bestaande gebouwen nog ruimte 

zijn voor een twaalfde stamgroep. Daarmee hebben we dan voorlopig de maximale 

uitbreidingsmogelijkheden benut. Dit is ook een antwoord op de niet aflatende stroom 

nieuwe kinderen die nog steeds binnen Driebergen een plekje zoeken op een school. 

Allemaal interessante ontwikkelingen en kansen voor onze school. We houden u op de 

hoogte. 

 

Bezoek aan het Revius voor groep 8. 

 

Dinsdagmiddag 24 november gaan alle leerlingen van groep 8 een kijkje nemen op het 

voortgezet onderwijs. Het Revius Lyceum in Doorn zet de deuren open voor kinderen uit 

groep 8. Letterlijk alleen voor kinderen want begeleidende leerkrachten mogen niet mee 

naar binnen. Om 13.00 uur vertrekken we uit Driebergen en gaan de kinderen onder 

begeleiding naar Doorn. Om 15.30 uur worden ze daar door de begeleidende leerkrachten 

weer opgehaald en naar Driebergen teruggebracht. De stamgroep aan de Akkerweg sluit 

bij de rotonde op de Akkerweg aan bij de twee stamgroepen van de Sparrenlaan. In totaal 

gaan er ongeveer 25 kinderen uit groep 8 mee die middag. 

 

Drempelonderzoek groep 8 

Het drempelonderzoek wordt meestal tussen september en januari in groep 

8 afgenomen. Sommige scholen nemen het af vlak voor de herfstvakantie, begin oktober 

en andere scholen juist in november. In ieder geval voor de kerstvakantie. 

Als het drempelonderzoek is afgenomen krijg je daar als ouder een uitslag van via de 

leerkracht. Uiteindelijk krijg je ook een uitslag op papier met een score. Er een score 

gegeven per onderdeel. Die score wordt vervolgens vertaald naar een niveau. Dat niveau 

gaat van VWO hoog naar lager en dat is dus ook per onderdeel aangegeven. Zo kun je 

heel goed zien op welke onderdelen jouw kind welk niveau scoort. 

In de uitslag van het drempelonderzoek wordt ook een gemiddeld niveau aangegeven. 

Dat is eigenlijk het schooladvies dat op basis van het drempelonderzoek wordt gegeven. 

In de uitslag wordt deze score ook nog vertaald naar een score zoals die ook op de Cito 

eindtoets wordt gegeven,  zodat het ook daarmee te vergelijken is. 

De drempeltoetsen worden door de eigen leerkrachten afgenomen. De kinderen van 

groep 6 en 7 worden tijdens de toets opgevangen door Gerda. De toets zal 1 ochtend in 

beslag nemen. De planning ziet er als volgt uit: 

Woensdag 25 november: Torteltuin 

Donderdag 26 november: Dikke Dollie 

Maandag 30 november: Stampertjes 
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_______________________________________________________________ 
 

2. Mededelingen locatie Sparrenlaan. 
Muziek in de open lucht. 
 
Woensdagmorgen scheen de zon en was het warm voor 

midden november. Alle kinderen uit de stamgroep van 

meester Sander hadden een emmer meegenomen en 

twee stokken. De basis voor het emmer-orkest was 

gelegd. Meester Friso speelde verschillende ritmes voor, 

de kinderen antwoordden met het herhalen van die 

ritmes. De hele Sparrenlaan vibreerde mee. 

Superhandig trouwens zo’n zitrand voor het hele orkest.   

3. Mededelingen locatie Akkerweg. 
 

Sinterklaas. 
 

Op de Akkerweg zijn we begonnen aan Sinterklaas. 

Meester Edo is in de onder- en middenbouw gestart 

met de Sinterklaas act. De komende twee weken is 

er regelmatig zo’n Sint momentje. Dit mondt uit in 

een ontmoeting tussen Sinterklaas en een 

nepsinterklaas. 

 

Studiedag december. 

 

In onze jaarplanning hebben we op vrijdag 11 

december een studiedag staan. Die studiedag 

vervalt en wordt een week doorgeschoven. Vrijdag 

18 december is er studiedag. Dat is de laatste 

vrijdag voor de kerstvakantie. Na alle vieringen en 

drukte van december is uw kind die dag vrij en 

begint de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 Kalender november en december. 

 

  24.11: Groepen 8 bezoeken het Revius Lyceum. 
  30.11: Oefenen kerstkoortje om 15.15 uur op de Sparrenlaan. 

  07.12: Oefenen kerstkoortje om 15.15 uur op de Sparrenlaan. 

  14.12: Oefenen kerstkoortje om 15.15 uur op de Sparrenlaan. 

  18.12: Studiedag team: alle kinderen vrij. Is ook de start van de kerstvakantie. 
 

Gavelied. 

 

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn 

voor een volk dat zonder reden levenslang op weg moet zijn ? 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn 
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waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zou zijn ? 

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht. 

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is  

zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is. 

 

Katholiek Gavelied. 
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