
 

Nieuwsbrief 17-02-2021 

Beste ouder(s) en of verzorger(s), 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:  

- Richtlijnen Coronamaatregelen 

- Beslisboom 

- Overblijven 

- Leerlingvolgsysteem: CITO 

- Aanmelding van nieuwe leerlingen 

- 5-gelijke-dagen-rooster 

 

Richtlijnen Coronamaatregelen 

Onze school doet zo goed mogelijk haar best om alle leerlingen én het personeel zo veilig mogelijk 

naar school te kunnen laten gaan. In de klas zijn er delen afgebakend waar leerlingen niet komen en 

we moeten de groepen kinderen gescheiden houden. Die scheiding doen we zo goed mogelijk vóór 

schooltijd, als tijdens het fysiek buitenspelen in de pauzes, als in de school. .  

Het werken met gespreide start- en eindtijden is ook zo’n richtlijn vanuit het Protocol PO. Dat het 

voor u niet handig is (zeker niet als u kinderen heeft die op verschillende tijdstippen verwacht 

worden), beseffen we heel goed! Maar dit maakt in onze situatie dat we kinderen per groep naar 

binnen kunnen laten gaan, zodat zij elkaar bij de ingang en op de gang niet/zo min mogelijk treffen. 

Het werkt ook verzwarend voor de mensen die ons daarbij helpen; de oversteekouders staan er nu 

bijvoorbeeld echt beduidend langer dan voorheen.  

We vragen u om er zo goed mogelijk rekening mee te houden en uw kind(eren) niet te vroeg/laat te 

komen halen/brengen. Ook vragen we u om als u uw kind wegbrengt/ophaalt echt afstand van 

andere volwassenen te houden en de schoolomgeving z.s.m. weer te verlaten.  

We zijn ons ervan bewust dat dit ‘gekunsteld’ voelt, aangezien we weten dat groepen leerlingen na 

schooltijd wél samen spelen, bij elkaar in de noodopvang zitten of bijvoorbeeld naar sport gaan. Op 

die zaken hebben wij geen enkele invloed.  

 

Beslisboom 

Er bereiken ons berichten dat het soms nog niet helemaal duidelijk is wanneer een leerling wel/niet 

naar school mag komen. De beslisboom is hierin een belangrijk hulpmiddel voor u en voor ons als 

school. Kort door de bocht mag uw kind volgens de huidige richtlijnen NIET komen als: 

- Hij/zij zelf verkoudheidsklachten heeft, of klachten die passen bij het Coronavirus 

- Hij/zij zelf in afwachting is van een testuitslag  

- Hij/zij zelf óf iemand in het gezin koorts heeft of positief is getest op het Coronavirus 

De beslisboom verandert met enige regelmaat als er weer nieuwe richtlijnen worden gehanteerd. 

Door de beslisboom te volgen wordt ook duidelijk of het wenselijk is dat er een test wordt gedaan. 

De meest recente versie staat altijd op onze website: www.obsdeposthoorn.nl , tabblad Actueel > 

Nieuws&Corona-info. Daarnaast merken we dat veel ouders bij twijfel gewoon even bellen en 

overleggen met school. We lopen de beslisboom dan samen door en besluiten dan wat verstandig én 

http://www.obsdeposthoorn.nl/


veilig is om te doen. In sommige gevallen wordt de GGD alsnog gebeld als er, ondanks de beslisboom, 

nog steeds onduidelijkheid is. U mag er vanuit gaan dat we zo zorgvuldig mogelijk handelen. 

Veiligheid voorop! 

 

Overblijven 

Deze weken voorafgaand aan de voorjaarsvakantie zijn we door de Corona-maatregelen genoodzaakt 

om alle leerlingen te laten overblijven. Ook de leerlingen die in een ‘normale’ situatie naar huis 

zouden zijn gegaan. Dit om het aantal verkeersbewegingen te beperken. In tegenstelling tot het 

voorjaar, is ouderhulp tijdens de TSO nu wel toegestaan. We hebben daarom in eerste instantie de 

‘oude’ schooltijden kunnen aanhouden. In het rooster dat de afgelopen weken is gehanteerd staan 

nu de ouders van leerlingen die ‘altijd’ al overbleven. Dit wordt nog geëvalueerd.  

Heeft u op/aanmerkingen/zienswijzen over het overblijven en het overblijfrooster? Maartje Kramer 

is het aanspreekpunt van de overblijfcommissie: maartje.kramer@hotmail.com .   

Volgende week volgt er opnieuw een persconferentie en op basis van de informatie uit die 

persconferentie zal er weer overleg plaatsvinden met de overblijfcommissie. Als er nieuwe richtlijnen 

zijn, worden die opgepakt. Het rooster dat daarna gemaakt zal worden wordt via Parro dan weer met 

alle ouders gedeeld.  

 

Leerlingvolgsysteem: CITO en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Vanaf 8 maart zullen in groep 3 tot en met 8 weer de halfjaarlijkse CITO-toetsen worden afgenomen. 

Deze toetsronde vindt normaal in januari plaats.  

In maart wordt door de leerkrachten voor alle leerlingen ook het sociaal-emotionele 

leerlingvolgsysteem ingevuld. Leerlingen van de bovenbouw zullen daarnaast ook een eigen sociaal-

emotionele vragenlijst invullen.  

Wij zullen vooral kijken naar individuele groei van onze leerlingen, mogelijke (nieuwe) knelpunten 

signaleren en vervolgens bepalen wat er nodig is om het schooljaar verder vorm te geven.  

 

Aanmelding van nieuwe leerlingen 

Ook al is het nog maar februari… de eerste voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn alweer 

begonnen. Omdat het belangrijk is om te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten, is het fijn 

als er in een vroegtijdig stadium (nu ongeveer 2,5-3 jaar oud) wordt aangemeld. Aanmeldformulieren 

zijn te downloaden via onze website www.obsdeposthoorn.nl , tabblad Contact > Inschrijven. U kunt 

dit uiteraard ook vertellen aan buur(t)genoten die nog op zoek zijn naar een fijne school voor hun 

kind(eren). Alvast bedankt! 

 

5-gelijke-dagen-rooster 

De werkgroep ‘andere schooltijden’ (bestaand uit Annemarie Rosing namens de OR, Maartje Kramer 

namens overblijfcommissie, Victor van Leeuwen en Renske Koopmans als oudergeleding van de MR 

en Vincent Mennenga en Rosan Tissingh namens als personeelsgeleding van de MR), is inmiddels 

digitaal bijeen geweest. Zij hebben samen nagedacht over de praktische uitwerking van het besluit 

om na de zomervakantie te gaan werken met een 5-gelijke-dagen-rooster. In een aparte nieuwsbrief 

zal de werkgroep u meenemen en bijpraten over de stappen die tot nu toe zijn gezet. Deze 

nieuwsbrief zal na de voorjaarsvakantie verschijnen. 

 

Het team van obs De Posthoorn wenst u alvast een fijne voorjaarsvakantie! 
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