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Agenda 
Belangrijke data 

vr 19.02.2021    Studiedag – alle leerlingen vrij  

ma 22.02.2021 t/m vr 26.02.2021  Voorjaarsvakantie – school gesloten 

Van de Directie 
Beste ouders,  

In de afgelopen dagen is er hard gewerkt om te zorgen voor een veilige heropening van de school op 

maandag 8 februari a.s.  

Uiteraard kijken wij er naar uit om alle kinderen weer te mogen verwelkomen. We willen dit echter wel 

veilig en verantwoord kunnen doen voor zowel het team als de kinderen.  

In deze Nieuwsflits kunt u lezen welke regels wij hiervoor gaan hanteren. 

Brengen en halen 

Op 14 januari heeft er een (digitale) Meemaak-sessie plaatsgevonden. Het idee van deze sessie is dat 

iedereen van gedachten kan wisselen over wat de school nodig heeft. Onder iedereen verstaan we 

leerlingenraad, leerkrachten, klassenouders, directieleden, overig schoolpersoneel, overblijfouders, OR-

leden, MR-leden, Vrienden van Het Volle Leven, andere betrokken ouders en leerlingen.   

Deze Meemaak-sessie stond in het teken van op welke manier we het brengen en halen op Het Volle 

Leven kunnen verbeteren, als binnenkort de scholen weer opengaan.  

De input vanuit deze Meemaaksessie hebben we meegenomen om ons protocol brengen en halen aan 

te passen. Dit protocol Halen en Brengen treft u aan als bijlage bij deze Nieuwsflits. Daarnaast is er een 

plattegrond toegevoegd met onze looproutes. Wilt u deze bijlagen zorgvuldig doorlezen?  

(Bijlage 1: Halen en Brengen en Bijlage 2: Plattegrond – looproutes en verzamelplaatsen). 

Wij zullen deze regels strikt hanteren en rekenen op uw medewerking. Alleen samen kunnen we zorgen 

voor een zo groot mogelijke veiligheid voor iedereen. 

Mondkapjes ouders  

Op het schoolplein is het tijdens het brengen en halen verplicht voor alle ouders om mondkapjes te 

dragen.  

De teamleden die assisteren op het schoolplein bij het brengen en halen dragen buiten ook een 

mondkapje. 

Mondkapjes in de school voor teamleden en kinderen 

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling 

en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wij hebben afgesproken in de school geen 
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mondkapjes te dragen tenzij om persoonlijke redenen een teamlid hier zelf voor kiest. Deze regels 

gelden ook voor de kinderen in de groepen 7 & 8.  

Buitenspelen 

Tijdens het buitenspelen in pauzes en overblijf hanteren wij al verschillende tijden voor onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. Voor buiten gelden andere regels en ons mooie groene schoolplein is 

groot genoeg om de kinderen buiten te laten spelen zonder dat wij aparte vakken voor de kinderen 

maken. Bovendien is het belangrijk voor kinderen om even lekker te kunnen rennen en spelen in de 

pauzes. 

Quarantaine van kinderen en klassen 

Zodra er een kind in de klas positief getest is op corona moet de hele klas in quarantaine inclusief de 

leraar. Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Tijdens de quarantaine gaat 

de klas over op les op afstand*. Na 5 dagen kan u uw kind laten testen. Is uw kind negatief getest dan 

mag hij/zij weer naar school. Wilt u uw kind niet laten testen, dan duurt de quarantaine voor uw kind 10 

dagen.  

Dit betekent dat er dagelijks een mogelijkheid is dat u te horen krijgt dat uw kind thuis moet blijven. 

Zodra wij dit weten, berichten wij u. Dit kan dus ook 's ochtends vroeg zijn. Is uw kind al op school als wij 

zo'n melding ontvangen, dan moet u uw kind zo snel mogelijk op komen halen. Houdt u MSI goed in de 

gaten voor extra berichten. 

*Als een groep in quarantaine moet, zullen wij zo snel mogelijk het onlineonderwijs voor deze groep 

opstarten. In de regel zal dat uiterlijk de volgende dag ingeregeld zijn. 

Corona gerelateerde ziekmeldingen 

We vragen u dringend om ons direct te melden als er in uw gezin een gezinslid positief getest is op 

corona. We kunnen dan samen met u en de GGD bekijken of een klas al dan niet in quarantaine moet 

gaan. 

Groepen zoveel mogelijk gescheiden houden 

Om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren, zullen wij in ieder geval tot aan de 

voorjaarsvakantie de groepen zoveel mogelijk gescheiden houden. Dat betekent dat er niet 

groepsdoorbrekend gewerkt kan worden, we op de leerpleinen groepjes uit dezelfde klas bij elkaar 

zetten, we kinderen van de plusklas in kleine groepjes (per stamgroep) laten werken, we bij ziekte van 

een leerkracht een groep niet kunnen verdelen. Ondanks dat wij hier zorgvuldig mee om zullen gaan, is 

het op een grote school als de onze niet te vermijden dat kinderen met elkaar in aanraking komen. 

Ziekte, quarantaine of afwezigheid leerkrachten 

Bij ziekte, quarantaine of om andere redenen van afwezigheid van de leerkracht kan het voor komen dat 

wij klassen naar huis moeten sturen. 

Lesboeken, werkboeken, laptops en ander materiaal maandag weer terug op school 

Alle uitgeleende spullen zijn weer nodig op school. Wij verwachten dat alle kinderen deze aanstaande 

maandag bij zich hebben. Laptops worden in de eigen klas verzameld en zullen die dag door 

leerkrachten worden opgehaald en op de juiste plekken worden teruggebracht. Denkt u ook aan de 

opladers die uitgeleend zijn? 

Gymlessen 

De gymlessen gaan door volgens het protocol bewegingsonderwijs. Dit houdt in dat de gymleerkracht 

aangepaste opdrachten geeft waarbij zij niet langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter 

afstand van de kinderen is. 
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Kleutergym 

De kleutergym op dinsdag van Amanda gaat voorlopig niet door. Dit heeft te maken dat het bij kleuters 

moeilijk is om de anderhalve meter afstand regel in acht te nemen en het op dit moment onwenselijk 

om Amanda in 6 groepen les te laten geven i.v.m. haar zwangerschap. Amanda blijft dus voorlopig 

fulltime in haar eigen groep 1/2A staan. 

Snottebellenbeleid  

De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW aangegeven dat dit beleid, waarbij leerlingen met lichte 

verkoudheidsklachten naar school mogen, vanwege de veiligheid van het personeel onhoudbaar is en 

aangepast moet worden. Kinderen met verkoudheidsklachten zijn dan niet meer welkom op school. Het 

OMT houdt dit beleid op ons verzoek nogmaals tegen het licht en komt snel met een nieuw advies. Wij 

verwerken evt. wijzigingen later alsnog in de protocollen. 

Kinderen in de risicogroep 

Kinderen die zelf in een risicogroep vallen of waarvan één van de gezinsleden in een risicogroep valt, zijn 

niet verplicht om de fysieke lessen op school te volgen. U dient dit schriftelijk te melden aan de directie. 

Wij kunnen dan in overleg met de leerkracht ‘les op afstand’ aanbieden. 

Leerplicht 

Leerplicht heeft alle scholen aangeboden actief te helpen om ouders die angst hebben hun kinderen 

naar school te laten gaan op te zoeken. Kinderen die om die reden niet op school zijn worden als 

ongeoorloofd afwezig geregistreerd. We hopen dan ook dat alle kinderen naar school toe komen. 

Ondersteuning door externe professionals 

Externe professionals, die zorg en ondersteuning aan de kinderen bieden, mogen weer op school 

komen. Zij houden zich aan de coronamaatregelen en dragen binnen ook een mondkapje. 

Externe lessen, bibliotheekouders, uitstapjes, etc. 

Vakdocenten van buiten, bibliotheekouders, enz. mogen voorlopig de school nog niet in. 

TSO 

Er komen nog richtlijnen m.b.t. het toelaten van de TSO-medewerkers in de school. Als de 

overblijfmedewerkers de school in mogen, verloopt de overblijf zoals altijd. Als de TSO-medewerkers 

buiten moeten blijven, verzorgen zij wel de opvang en het toezicht tijdens het buitenspelen. 

Pabo en Mondriaan stagiaires  

Vanaf maandag 8 februari starten ook alle stagiaires weer. We hebben vooraf onze Corona-afspraken 

met de stagiaires besproken. Zij zullen op gepaste afstand hun stage lopen zodat de veiligheid 

gewaarborgd is.    

Ander schoolnieuws 
Formatie 

Door het vertrek van Kevin in’ t Veld en de nieuwe functie van Maaico van Velzen als adjunct-directeur 

hebben we nogmaals met de formatie geschoven. Alle ouders van de betrokken groepen zijn hier eerder 

al over geïnformeerd. 
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In onderstaand schema ziet u in kleur welke veranderingen er zijn.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 3C 

  

Kristie Overeem Kristie Overeem Kristie Overeem Kristie Overeem Kristie Overeem 

Vervanging 

zwangerschap 

Vanaf 1 februari 

Saskia Sprenger Saskia Sprenger Saskia Sprenger Saskia Sprenger Monique van der 

Vossen 

Groep 4A 

  

Stephanie Plat Stephanie Plat Stephanie Plat Stephanie Plat Stephanie Plat 

Vervanging 

zwangerschap 

Vanaf 8 maart 

Anouk den Exter Anouk den Exter Anouk den Exter Anouk den Exter 

  

Anouk den Exter 

Groep 5B 

  

Sterre Lute Sterre Lute Sterre Lute Sterre Lute Sterre Lute 

Groep 6A 

  

Michiel Rietveld Jikke Slijkhuis Michiel Rietveld 

  

Michiel Rietveld 

  

Jikke Slijkhuis  

Groep 7A  Floor Nikamp Floor Nikamp Floor Nikamp / 

Na LIO Annelies 

Struijk / Merel 

Klaassen-

Koppelman 

Floor Nikamp Floor Nikamp 

Groep 8B 

  

Chanthal van der 

Drift 

Chanthal van der 

Drift 

Chanthal van der 

Drift 

Silvia van der 

Eijck 

  

Chanthal van der 

Drift 

Bouwcoördinat

or Bovenbouw 

Jikke Slijkhuis       

 

Rapporten bij de onderbouw 

De rapportuitgifte en rapportgesprekken van de onderbouw worden op verzoek van de 

onderbouwleerkrachten naar voren geschoven. De rapporten van de onderbouw zijn gebaseerd op de 

observaties van KIJK! tot aan de kerstvakantie. Om hierover pas in maart in gesprek te gaan is erg laat; 

vooral in de huidige omstandigheden waarbij er in de periode van januari tot half februari geen nieuwe 

observaties gedaan konden worden waar in een gesprek nog aan gerefereerd had kunnen worden. 

Daarom zullen de rapporten voor de onderbouw op vrijdag 12 februari meegegeven worden. In de week 

van 19 februari zullen de rapportgesprekken via TEAMS worden gevoerd. 

Rapporten groep 3 t/m 8 

De rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden één week later meegegeven dan op de jaarkalender staat 

aangegeven. Op vrijdag 26 maart krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. In de week daarop 

vinden de gesprekken plaats. 

Van de MR  
Ouderavond 
In de jaarkalender van Het Volle Leven staat er op 30 maart 2021 een MR ouderavond gepland. Helaas 

kunnen we door de huidige omstandigheden deze avond niet door laten gaan. Laten we met elkaar 

hopen dat we snel uit deze situatie komen, waardoor alle activiteiten van de school weer door kunnen 

gaan. Wij hopen dat u voor nu voldoende geïnformeerd bent.  

Met vriendelijke groet, MR   
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Van de Leerlingenraad 
Materiaal gezocht 
Wij van de leerlingenraad zoeken hulp om banken te maken voor op ons schoolplein. Die komen dan 

naast de kas te staan om te chillen. 

 

Wat hebben we nodig: Hout voor de poten, stevige spijkers en hulp van ouders. Dus wie wil? U kunt zich 

aanmelden via MSI, bij juf Helga Teerhöfer van de leerlingenraad. 

Dankjewel namens alle kinderen van de leerlingenraad  

 

Algemeen 

Haagjes 

HAAGJES heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, 

Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spelen. 

Hierbij ontvangt u het overzicht voor de komende weken met tips die uiteraard binnen de laatst 

afgekondigde maatregelen van de overheid vallen. 

Lees het allemaal in de februari uitgave van HAAGJES: http://bit.ly/3iW9o5X 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnardinckmedia.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7f6564c06b03a90accb24bcb2%26id%3Dbf3ba0cfd1%26e%3D279401443f&data=04%7C01%7Cadministratie%40hetvolleleven.nl%7C2dcfd9235a444d139cae08d8c692625b%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637477680166620013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LgfhYu7unfehfadqf50XQWxwUcyYLj267yGvRl0ePCc%3D&reserved=0

