
Donderdag 13 augustus 2020 

 

Startbrief schooljaar 2020-2021 obs De Posthoorn 

 

Beste ouders en verzorgers,  

Aankomende maandag starten de lessen op obs De Posthoorn weer. Van de leerkracht van uw 

kind(eren) ontvangt u via e-mail: 

- de schoolgids 20-21 en  

- het inlegvel horend bij de schoolgids,  

- de groep specifieke informatiebrief van de groep van uw kind(eren),  

- een Coronabrief voor alle ouders van de scholen van Bijeen en  

- deze startbrief schooljaar 2020-2021 

We zien er naar uit om uw kinderen weer te ontvangen! Met onze nieuwe collega in groep 5-6, juf 

Mireille Schapelhouman uit Havelte, is ons team weer compleet en op volle sterkte. Binnenkort ziet u 

haar vast op ons plein, want dinsdag 18 augustus is haar eerste werkdag voor de groep bij ons. Wij 

wensen haar een mooie tijd op de Posthoorn en in Pesse! 

Daarnaast is er naast het bericht van de zwangerschap van juf Sanne nóg meer blij babynieuws te 

melden: juf Rianne is zwanger! Het gaat goed met haar, zij voelt zich prima en we wensen haar dan 

ook een fijne en zorgeloze zwangerschap toe. Juf Rianne verwacht haar kindje eind februari.  

Wij zijn klaar met Corona, maar Corona is nog niet klaar met ons. Ondanks dat er enkele 

versoepelingen zullen plaatsvinden, is het nog steeds belangrijk om te beseffen dat de meeste 

Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn en voorlopig helaas ook blijven. In de brief van Bijeen 

is daar al een en ander over geschreven door onze directeur-bestuurder Zweers Wijnholds. 

Wat betekent dit voor ons allemaal op de Posthoorn:  

- We starten vanaf maandag 17 augustus met alle groepen weer gewoon volgens de ‘oude’ 

schooltijden: 8.30-12.00 en 13.00-15.00 > zie inlegvel. Kinderopvang Het Erf heeft de haal- 

en brengtijden hierop ook weer aangepast. 

- Bij Corona-gerelateerde klachten houdt u uw kind thuis! Jonge leerlingen zijn echter vaak 

verkouden; voor kinderen met snotneuzen in groep 1 en 2  geldt dat zij welkom zijn, mits zij 

geen andere klachten hebben. Met koorts blijft uw kind uiteraard wel thuis.  

- Hooikoortsklachten: heeft uw kind hooikoorts en daardoor (bekende) klachten? Dan is hij/zij 

wel welkom op school, maar graag ontvangen wij van u dan schriftelijk een bevestiging 

hiervan. Wilt u deze brief dan meegeven naar school en door uw kind bij de eigen leerkracht 

af laten geven?  

- Ouders en externen zijn op afspraak weer welkom op school, fijn! Hierdoor kunnen er ook 

weer (beperkt) rondleidingen voor nieuwe leerlingen plaatsvinden onder schooltijd en 

oudergesprekken na schooltijd. Wel vindt vooraf triage plaats en wordt u gevraagd om dan 

uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in het ‘gastenboek’ bij de hoofdingang achter te 

laten. Bij een mogelijke besmetting kan er dan sneller en makkelijker bron- en 

contactonderzoek door de GGD plaatsvinden.  

- Net als voor de vakantie het geval was, blijft u tot nader orde uw kind tot aan het hek naar 

school brengen, of komen zij, indien mogelijk, zelfstandig naar school. Dit, omdat we de 1,5 



meterregel die nog steeds geldt voor alle volwassenen in onze smalle gangen en in de lokalen 

niet kunnen waarborgen als ouders tegelijkertijd hun kinderen de school in brengen. Dit 

geldt óók voor ouders van onze nieuwe leerlingen, we begrijpen dat dit lastig is. (Nieuwe) 

ouders kunnen nu, na de versoepeling, gelukkig wel een afspraak maken om samen met hun 

kind de nieuwe klas te bekijken op een rustiger tijdstip. Ook hier geldt dat daar vooraf triage 

plaatsvindt. De 1,5 meter maatregel voor volwassenen geldt ook bij het hek; geeft u elkaar 

daar de ruimte? Zie ook de brief van Bijeen voor alle ouders. 

- Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht aanwezig en om 8.25 uur worden alle leerlingen door de 

eigen leerkrachten opgehaald van het plein.  

- Hygiënemaatregelen: alle leerlingen, ouders en externen ontsmetten bij binnenkomst van 

de school en de groep nog steeds hun handen, er is in de klassen aandacht voor het wassen 

van de handen en er vindt tot nader orde een extra tussentijdse schoonmaakronde plaats op 

de lange schooldagen (ma-di-do-vr).  

- Het werken in cohorten is opgeheven. Leerlingen kunnen hierdoor weer samen pauzeren op 

het plein.  

- Omdat ouders op afspraak (na triage) weer welkom in school zijn, er vooraf bekend is welke 

ouders komen helpen met overblijven en de cohorten zijn opgeheven, vindt het overblijven 

ook weer op de ‘oude’ manier plaats. De kinderen blijven dus tussen de middag NIET 

allemaal automatisch meer over, zoals dat voor de vakantie wel het geval was.  

- Schoolreizen: de naar september verplaatste schoolreizen voor groep 1 tot en met 6 mogen 

in verband met de nog steeds geldende richtlijnen helaas nu ook nog niet doorgaan.. hopelijk 

vinden er in de komende maanden nieuwe versoepelingen plaats en kunnen we in het 

voorjaar wel ‘gewoon’ op schoolreis. Het is niet anders. 

- Sportactiviteiten: er wordt weer gegymd in de Wenning. Sportdagen, mits Coronaproof en 

gespreid georganiseerd op het schoolplein of de nabijheid van school mogen wél doorgaan. 

We streven ernaar om een sportdag in september of oktober te organiseren, met activiteiten 

voor alle leerlingen. 

- Traktaties: er mag gelukkig ook weer getrakteerd worden. Wel Coronaproof, dus graag met 

voorverpakte traktaties. Zie ook de brief van Bijeen voor alle ouders.  

- Parro: in de zomervakantie is er onderhoud gepleegd door Parro. We zien nu dat niet alle 

ouders meer gekoppeld zijn met Parro. Er zijn inmiddels via e-mail nieuwe koppelcodes 

verstuurd naar de adressen waarvan dat bekend is. Het kan zijn dat de automatische 

koppeling niet lukt en e.e.a. handmatig moet worden gedaan door de leerkracht. Checkt u 

even of u nog wel gekoppeld bent met Parro? En neemt u even contact op met de 

leerkracht wanneer dat niet het geval is of niet gelukt is?  

 

Veel tekst, maar hopelijk heb ik hiermee ook eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen 

wegnemen/beantwoorden. Zo niet, bel of mail gerust, of maak een afspraak met mij of met de 

leerkracht van uw kind(eren).  

Ik wens al onze leerlingen, ouders en personeel een heel fijn nieuw schooljaar toe! 

 

Met hartelijke groet, Ilona van Leuveren 

Directeur obs De Posthoorn 

 


