Vanuit de directie

Afscheid juf Jolanda
Thuis
Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
en als je dan de muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan
maar naar Huis gegaan.
Afgelopen zaterdag heeft het team van De
Uilenburcht afscheid genomen van collega

Jolanda Busstra. Hoe verdrietig we dit ook
ervaren, we mogen ons ook getroost weten dat
de dood niet het einde
hoeft
te
zijn.
Ook
proberen we de berusting
die er bij Jolanda’s gezin
leeft en de dankbaarheid
voor wie zij was over te
nemen van de familie. We
hebben zaterdag dan ook
het leven gevierd en met
name Jolanda’s leven.

Dank
In een tijd van snelle beslissingen, aanpassingen
van afspraken en extra communicatie vanuit
school is het ontzettend fijn dat er zoveel ouders
positieve feedback geven over vorm en inhoud
van wat we communiceren omtrent verdrietige,
spannende gebeurtenissen, die de afgelopen tijd
speelden, maar ook over de maatregelen
omtrent het coronavirus en vervangings-

problematiek. Overigens is ook prettig te
merken dat ouders zich waar nodig met zorgen
of aandachtspunten melden, zoals ook gebeurt
naar aanleiding van het experimenteren met de
vorm van de oudernieuwsbrief.
Het spijt me dat ik niet reageer op elke reactie,
weet wel dat het zeer gewaardeerd wordt!

Coronamaatregelen
Afgelopen weekend heeft u een bericht
ontvangen over de maatregelen, naar aanleiding
van de laatste corona-persconferentie. Hieronder
herhaal ik de informatie, aangevuld met actuele
keuzes of aanpassingen.
Ik
heb
u
maandag
de
bestuursbrief
doorgestuurd. U vindt het ook via deze link.
Naast de algemene maatregelen, zijn er ook een
aantal schoolspecifieke gemaakt. Hieronder
puntsgewijs een aantal maatregelen:
●
De buitenspeelpauzes voor de groepen 3
tot en met 8 zijn weer van elkaar gescheiden,
zowel de kleine als lunchpauze.

●
De schooltijden zijn niet aangepast. Wel
maken de leerlingen van de groepen 7, 7/8 en 8
weer gebruik van de hoofdingang, om groepen
bij binnen- en buitengaan te kunnen spreiden.
●
In sommige media is gesproken over een
mondkapjesplicht, maar de overheid kiest er
uiteindelijk voor een dringend advies te geven
aan leerlingen vanaf groep 6 om een mondkapje
te dragen, als zij door de school lopen. Het team
van De Uilenburcht hoopt
dat
alle
betreffende
leerlingen zich hieraan
houden. Natuurlijk is het
lastig, maar het doel
heiligt wat ons betreft

zeer de middelen. Namelijk om bij (nog niet
bekende) ziekte minder besmettelijk te zijn voor
anderen (leerlingen én personeel!) en zo de
kans te vergroten dat we niet nog meer groepen
in quarantaine hoeven plaatsen.
Mijn advies om kinderen een reserve-mondkapje
in hun tas te laten doen, wordt door veel
kinderen niet opgevolgd. Dat is natuurlijk geen
probleem, totdat zij dan “opeens” hun
mondkapje voor die dag zijn vergeten… Vanaf
maandag leveren we vanuit school geen extra
mondkapjes meer. Mochten financiën hierin een
belemmering zijn, vraag ik ouders zich bij mij te
melden.
●
Ouders en verzorgers komen de school
niet meer in. Mocht er iets zijn, kunt u Annelies,
Judith, Carola of mij in één van de kamers bij de
voordeur treffen om bijvoorbeeld een vergeten
tas aan te geven. Anders kunt u aanbellen.
Mochten er omstandigheden zijn, waarvan
school of u denken dat het nodig is toch de
school binnen te gaan, is daar toestemming van
één van vier bovengenoemde namen voor nodig,
eventueel via de groepsleerkracht.
●
De schoolpleinen blijven voorlopig open
voor ouders en verzorgers, één per gezin.
Uiteraard kan dit alleen ouders en verzorgers de
anderhalvemetermaatregel in acht nemen.

●
Het snottebellenbeleid is afgeschaft en
heeft
de
afgelopen
week
voor
veel
onduidelijkheid gezorgd. Kinderen met milde
klachten mogen niet naar school, maar we
hebben toch behoorlijk wat ouders moeten
bellen hun kind weer op te halen.
Afgelopen weekend werd gemeld dat leerlingen
met milde klachten na een negatieve PCR-test
weer naar school mogen. Maar als een leerling
dan al snotterend en hoestend in de klas zit, kan
hij of zij wel klasgenoten of personeel verkouden
“maken”. En: hoe lang kunnen we uitgaan van
een negatieve testuitslag? Lastig voor ouders én
school! Inmiddels heeft de overheid aangegeven
dat (vanaf vandaag) een negatieve thuistest bij
milde (verkoudheids)klachten ook mag leiden tot
deelname aan de lessen. Mocht u hiervoor
kiezen, hoop ik dat u blijft nadenken of naar
school gaan dan echt wel handig is en of
(thuis)testen dan bijvoorbeeld om de dag kan
gebeuren.
●
De eerste zelftesten voor leerlingen vanaf
groep 6 komen komende weken binnen, deze
zullen we met de leerlingen meegeven. In de
week voor de kerstvakantie ontvangen we de
tweede levering, die we ook weer zullen
meegeven.

Personeel
Sinds dit jaar werkt Annelies Schilling op De
Uilenburcht. Zij ondersteunt mij in het
management en dat is haar als oud-directeur
prima toevertrouwd! Zo neemt zij taken van mij
over, waaronder bijvoorbeeld het verlof en
verzuim. Wanneer u nu een aanvraag voor een
dag verlof zou doen, komt uw bericht via de
schoolapp bij haar terecht. Ook begeleidt
Annelies de leerkrachten die (relatief) startend
zijn, behalve bij Noralie Rohrböck die als
zij-instromer anders gecoacht wordt.
Op vrijdag staat Annelies voor groep 5/6, maar
in de praktijk zetten we haar op die (of via
wisseling op een andere) dag in in andere
groepen, wanneer daar behoefte aan is. Dit is

voor de school een gedeeltelijke oplossing voor
de vacature die niet ingevuld wordt. Gery Burger
doet dit overigens ook, op de meeste maan- of
dinsdagen.
We hebben er nu voor gekozen vanaf nu
Kimberly van Rijswijk standaard ook op vrijdag
voor groep 5/6 te zetten, dit geeft duidelijkheid.
Uiteraard blijft Annelies als coach betrokken.
Al een aantal weken zijn Suzanne van Oosten en
Lydia niet of verminderd inzetbaar. We proberen
telkens de groepen te bezetten, ook al is dit
soms met best wat wisseling van gezichten. De
ouders van de betreffende groepen worden op
de hoogte gehouden van de inzet van invallers.

Tuin- en pleinwerkzaamheden
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest om
bepaalde
tuinen
pleinwerkzaamheden
uit te besteden, in
eerste instantie via
begeleid werkentrajecten. Dit is niet
gelukt. Voordat we
verder onderzoeken of

we dit bij een commerciële partij neer gaan
leggen, ben ik benieuwd of er wellicht een
(groot)ouder geïnteresseerd zou kunnen zijn om
deze taak op zich te nemen, tegen een
vrijwilligers- vergoeding. Het gaat dan om
werkzaamheden als bladblazen, bestraten,
putten legen en vegen, ongeveer eens in de
twee weken. Wie geïnteresseerd is, kan contact
met mij opnemen.

Beplanting
Het parkeerterrein van de buren aan de
Jagersdreef is niet van de school en de
bewoners zijn niet erg blij met het verkeer dat
er voor en na schooltijd af en aan rijdt.
Bovendien levert dit gevaarlijke situaties voor
kinderen op, wanneer leerlingen voor- en
achterlangs auto’s lopen en fietsen. Vooral om
die laatste reden heb ik de gemeente gevraagd
het perkje dat tussen de parkeerplaats en de

stoep richting grote plein te beplanten. Dat is
deze week gebeurd.
Niet iedereen is hier blij mee, maar ik denk dat
dit de verkeersveiligheid verbetert, zeker als er volgens de verkeersregels - geen auto’s stilstaan
of parkeren langs de gele streep op de weg en
er uiteindelijk een zebrapad zal komen.

