
 

          Wo 2-3-2022 

Aanpassingen n.a.v. versoepelingen corona-maatregelen, mede na overleg met team en met de 

Oudervereniging. Een aantal belangrijke aanpassingen zijn ook vanuit het nieuwste protocol voor de 

basisscholen meegenomen. 

• Voorlopig blijven we testen per vijf stuks uitdelen. Het advies blijft om leerlingen van groep 6 

t/m 8 twee keer per week te testen. Voor kinderen die eerder positief getest zijn en die thuis 

in quarantaine geweest zijn geldt dit advies de eerste 8 weken niet. De groepen 2-3 t /m 8 

krijgen ze mee. Geef ze rustig terug als ze niet nodig zijn. Kleuterouders kunnen blijven 

ophalen wanneer ze nodig zijn via leerkracht, Mirjam of Christien. 

• Blijf aan school doorgeven wanneer een kind positief getest is. 

• De quarantaine tijd is verkort naar 5 dagen. Vaak valt daar een weekend in. We zien die 

periode als een korte ziekteperiode en gaan niet langer inbellen in de bovenbouw. 

Thuiswerken via de MOO-ingang met hun eigen code blijft mogelijk. Leerkrachten kunnen 

dan de focus houden op de groep op school. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig. 

• Fijn dat ouders nu gemakkelijker wel de school in mogen komen wanneer dat handig en 

nodig is.  

• Via de leerkrachten kunnen jullie benaderd worden voor ondersteuning bij bepaalde 

activiteiten. We zijn heel blij met de ouders die alweer gestart zijn met de ondersteuning via 

het programma BOUW. 

• Excursies worden weer mogelijk en gasten kunnen weer in school komen. 

• We blijven de kinderen op het schoolplein ontvangen per groep bij de leerkracht vanaf 8.20 

uur en jullie kunnen ze daar ook weer ophalen. We hebben gemerkt dat het ook voor de 

kleuters veel rustiger en overzichtelijker is om zo te beginnen. Gemakkelijker wordt het nu 

wel om na schooltijd een leerkracht te benaderen met specifieke vragen. 

• Tijdens de ochtendpauze van 10.00-10.15 kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m groep 8 

het hele schoolplein weer gebruiken. 

• Tijdens de lunchpauze blijven we de verdeling over het plein handhaven. We zetten dan veel 

spelmateriaal in en op deze manier kunnen de leerlingen dat half uur ook lekker intensief 

spelen en bewegen met elkaar. Voor de TSO-vrijwilligers verandert er niets. 

• De oudste van het gezin krijgt een folder mee omdat we op dit moment echt nieuwe 

vrijwilligers nodig hebben. Een prachtige kans om een uur mee te genieten en te spelen met 

de leerlingen en te zorgen voor een veilige en gezellige pauze voor alle leerlingen. 

• In de kleuterbouw kunnen kijkochtenden weer ingezet worden, zodat jullie eens in de 

kleutertijd een dagdeel mee kunnen draaien. 

• We gaan per kleuterproject van 6 weken een moment kiezen waarop jullie als je daar 

behoefte aan hebt na schooltijd met je kind binnen kunnen kijken op aangekondigde tijden. 

• Omdat juist de ouders van de kleuters weinig in de school hebben kunnen kijken de 

afgelopen twee jaar zoeken we daar naar meer mogelijkheden. 

Nieuws van de directie en van de wereldwerkgroep 



• Onze ervaring is ook door het overal stijgende personeelstekort dat ouders gevraagd wordt 

meer te kunnen werken en of in te springen voor collega’s. Zie de kijkmomenten ook zeker 

niet als een verplichting. 

• De eerder geplande schoonmaakavonden kunnen doorgaan. 

 

 

Start wereldproject: 

Donderdag 3-3-2022 starten we officieel met de hele school het project:  

Duurzaamheid duurt het langst 

 Ren je groen  

Als werelddeel is Azië gekozen om verder te verkennen. 

Groep 8 verzorgt morgen om 10.15 op het plein een startactiviteit met dans en muziek. 

Ruim 3 weken gaan we het thema uitdiepen op passende niveaus en is er veel ruimte voor 

onderzoekend spelen en leren. 

• Er worden verschillende gasten uitgenodigd en we gaan bedrijven bezoeken die iets met 

vergroening en duurzaamheid te maken hebben of die ons over Azië meer kunnen laten 

zien en horen. 

• We gaan de wijken in om vuil op te ruimen en te sorteren 

• We onderzoeken wat we nu al aan duurzaamheid doen en waar winst te behalen is. 

• We gaan aan de slag rond plasticsoep en leren over fossiele brandstoffen en vormen van 

duurzame energie 

• We laten alle groepen duurzaamheid-spelletjes of activiteiten bedenken die op 24 maart 

per bouw ingezet kunnen worden 

• We hebben heel veel boeken aangevraagd en aangeschaft rond het thema als 

belangrijke bronnen. 

• We gaan ons verdiepen in de diverse culturen en geloven in Azie  

• Tussenruimtes worden aantrekkelijk gemaakt om echt te onderzoeken. 

• We zorgen per bouw voor een minibieb ruilkast. Kinderen kunnen van 

thuis een gelezen boek meenemen die dan weer geruild kan worden via 

de kastjes. Bekijk alvast met je kind(eren) welk boek(en) daarvoor in 

aanmerking komen. 

• We gaan een blinde poule organiseren waarbij de “prijzen” duurzaam zijn. Hiermee 

bedoelen we dat kinderen die thuis speelgoed hebben waar niet meer mee gespeeld 

wordt, maar wat nog wel heel en compleet is, kunnen meenemen naar school zodat we 

dat als prijs in de blinde poule kunnen aanbieden en dat speelgoed een tweede leven 

gaat krijgen bij iemand anders. Dit mag vanaf volgende week meegegeven worden naar 

school. 

• Op donderdag 24 maart hebben we ter afsluiting van het schoolthema Duurzaamheid 

duurt het langst gekozen voor een sponsorloop i.p.v. een fancy fair.  



• Die dag zullen alle groepen een parcours afleggen en daarnaast in de groepen bezig zijn 

met spelletjes rond het thema en gaan we ook zorgen voor bijpassend eten op school.  

• Die dag is het weer mogelijk om te kijken en aan te moedigen op het plein. 

Alleen bij zeer slecht weer verplaatsen we het naar 7 april. 

• In de volgende ouderbrieven horen jullie meer over de praktische uitvoering. 

• De opbrengst van de sponsorloop gaat naar:  

• Project Groasis; Ontstaan vanuit een droom van een oud Hemmer Pieter Hoff (1953-

2021) die de ontbossing tegen wilde gaan door herbebossing ook in moeilijke gebieden 

met een waterbox. https://www.groasis.com/nl/projecten 

Zie hieronder een interview met hem over dit 

plan.https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs 

• Het werken aan vergroening in Venhuizen. We willen een droomboom planten in de tuin 

De Verbinding en met hen zoeken we naar kleine vergroeningsmogelijkheden. 

• De werkgroep en het team zijn er klaar voor en we hopen dat de kinderen thuiskomen 

met enthousiaste verhalen, zodat jullie mee kunnen genieten 

 

 

https://www.groasis.com/nl/projecten
https://www.youtube.com/watch?v=jCwW87XJtZs

