
Pesse, 08-10-2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Roerige start:   

De afgelopen periode was een roerige periode.  Het gedeeltelijke vertrek van meester Vincent en de 

zwangerschappen van juf Rianne en juf Sanne maakten dat we in korte tijd veel nieuwe mensen in 

school erbij hebben gekregen. Een periode waarbij onze leerlingen aan de nieuwe leerkrachten 

moesten wennen en andersom! Gelukkig beginnen de leerlingen, juf Mireille, meester Metse en 

meester Jannes steeds meer hun draai te vinden.  

 

Corona en de gevolgen voor de school:  

Afgelopen weken nam landelijk én regionaal het aantal Corona-besmettingen fors toe. De regering 

heeft dan ook nieuwe maatregelen genomen. Aan het eind van vorige week is het advies naar buiten 

gebracht om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen. De veiligheid van onze leerlingen en 

personeel staan voorop; dit advies zullen wij daarom op de Posthoorn overnemen. Ouders en 

externen zijn (helaas nog steeds) alleen op afspraak en na een gezondheidscheck welkom in de 

school. Wij vragen ouders en externen om bij ons in school een mondkapje te dragen, zoals 

geadviseerd wordt vanuit Den Haag.  

Het grote aantal regionale besmettingen, dwingt ons opnieuw om te kijken:  

- welke zaken er echt bij het primaire onderwijsproces horen en  

- welke zaken er wel bij school horen in een normale situatie, maar ook op een andere manier 

kunnen worden opgelost.  

Wij vragen u bijvoorbeeld om zelf uw kind te checken op de aanwezigheid van luizen/neten en als 

dat het geval is, te starten met de behandeling ervan. Ook zullen de Sinterklaas- en Kerstviering er op 

de Posthoorn mogelijk heel anders uitzien dan voorgaande jaren. Over het plannen van schoolreizen 

en andere activiteiten is op dit moment ook nog niets te zeggen; we kunnen echt niet verder dan 

enkele weken vooruitkijken.   

 

Mocht er op de Posthoorn in de toekomst op enig moment opnieuw sprake zijn van schoolsluiting, 

dan zal het onderwijs op afstand weer worden ingericht zoals we geëindigd zijn op 11 mei. Dus deels 

op papier, deels op de laptop en focus op basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Met één 

verschil: het werken met Google Meets zal worden geïntensiveerd met zowel individuele-  als 

groepsmomenten. Er zal t.z.t. een schema worden opgesteld zodat elke leerling  individueel in de 

loop van de dag/om de dag met de eigen leerkracht digitaal kan Meeten. Zo houden we goed contact 

met elkaar, is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en kan de leerling indien nodig ook 

aanvullende instructie te krijgen. 

We wachten met spanning de persconferentie van dinsdag 20 oktober af om te kijken wat er dan 

weer zal gaan gebeuren. 

 

We merken dat het, vanwege de noodzakelijke maatregelen en het houden van afstand, het niet 

altijd meevalt om goed met elkaar in verbinding te blijven. Het laagdrempelige is ineens niet meer 

vanzelfsprekend. Dat is wel onze kracht als school. Laten we er samen voor zorgen dat dit in de 

(nabije) toekomst ook zo blijft! 

 

 

 



CITO-toetsen en oudergesprekken: 

Door Corona waren alle in juni geplande CITO-toetsen verschoven naar september. De toetsen zijn 

de afgelopen weken afgenomen in groep 4 tot en met 8. De leerkrachten zullen u over de uitkomsten 

van de toetsen en individuele groei van uw kind(eren),  telefonisch informeren tussen 26 en 30 

oktober. Deze gespreksronde komt voor de leerlingen van groep  4 tot en met 8 in plaats van de 10-

minutengesprekken in november. In de week na de herfstvakantie zal in Parro weer een 

gesprekplanner worden opengezet voor groep 4 tot en met 8, zodat u wordt gebeld op de dag en 

tijdstip van uw keuze. Voor de leerlingen van groep 8 wordt extra tijd ingepland, zodat de Voorlopige 

Schooladviezen ook besproken kunnen worden.  

Met de ouders van leerlingen van groep 1, 2 en 3 houden we 10-minutengesprekken in november. 

Ook deze gesprekken zullen, naar het zich nu laat aanzien, telefonisch zijn.  

Belangrijk: mocht er eerder, of tussentijds aanleiding zijn om contact met elkaar te hebben, dan kan 

dat natuurlijk altijd en plannen we uiteraard een extra gesprek in.  

Voorlichting Voortgezet Onderwijs:  

Over de voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor leerlingen in groep 8 wordt nog nagedacht. 

Gezien het toenemend aantal besmettingen lijkt het uitgesloten dat het op locatie kan plaatsvinden. 

In dat geval zal er waarschijnlijk naar een online-oplossing worden gekeken, verzorgd door de 

betreffende scholen van Voortgezet Onderwijs. De ouders van groep 8 ontvangen hierover t.z.t. 

bericht van de leerkracht. 

 

Veel informatie. Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid.  

 

Wij wensen u een fijne herfstvakantie! 

 

Team obs De Posthoorn, Pesse 

 

 

 


