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Nieuwsbrief 6: donderdag 15 oktober 2020. 

 

Vrijdag 16 oktober zijn alle kinderen vrij: 

Morgen, vrijdag 16 oktober, zijn alle kinderen vrij. De school is dicht vanwege de start van de 

sloopwerkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw. 

 

Due to the renovation at the frontside of the school, all children are free tomorrow. School is 

closed. 

 

Brief vanuit het bestuur over de Sinterklaasviering: 

In de bijlage van deze extra nieuwsbrief ontvangt u een brief vanuit ons bestuur over de 

Sinterklaasviering. In deze brief wordt uitgelegd welk standpunt OBO inneemt m.b.t. de kleur 

van de pieten. We gaan in lijn met het Sinterklaasjournaal, werken met roetveegpieten. 

 

With this newsletter, there is a letter from our head organisation about the celebration of 

Sinterklaas and his pieten. We will work with soot sweep piet. 

 

 
 

Schoolfotograaf: 

Op 15 september jl. is de schoolfotograaf bij ons op school geweest. Vanuit de werkgroep heb ik 

het bericht ontvangen dat in de eerste week na de herfstvakantie de foto’s gereed zijn. U 

ontvangt dan de link om ze te kunnen bestellen. 

 

The schoolphoto’s will be ready in the first week after the holiday. 

 

Coronamaatregelen: 

Het coronavirus grijpt flink om zich heen. We hebben in de persconferentie van afgelopen 

dinsdag al flinke maatregelen kunnen horen. In navolging daarop heeft het bestuur samen met 

onze coronawerkgroep de huidige afspraken onder de loep genomen en opnieuw met alle scholen 

gedeeld. Gisteren heb ik deze afspraken verder uitgezet naar het team. Ik deel ze graag met u: 

 

Het doel van duidelijke richtlijnen is om onze primaire taak, het verzorgen van het onderwijs aan 

onze leerlingen, veilig en met voldoende personeel te kunnen blijven doen. De richtlijnen zijn er 

om ervoor te zorgen dat we corona zoveel als mogelijk buiten de deuren van de scholen kunnen 

houden. Hygiënemaatregelen blijven hierbij noodzakelijk evenals het houden van afstand voor 

volwassenen onderling. 

De kern van de landelijke maatregelen is het beperken van het aantal contacten en bewegingen. 

Contacten met de kinderen blijven zoals ze zijn en deze zijn zo normaal als mogelijk. Kinderen 

hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot de leerkracht. 

 

  



1. De basisregels blijven: handen wassen, 1,5 m afstand houden (volwassenen) en bij 

klachten thuis blijven. Teamleden zijn verplicht om zich te laten testen. Dit kan 

tegenwoordig via een versnelde procedure. 

2. Alle teamleden zijn welkom: dit is inclusief onze vaste vrijwilliger en stagiaires. Onze 

gymdocent is ook welkom. Ik heb met hem de afspraak dat hij zoveel mogelijk in de 

gymzaal blijft en de school niet binnengaat. Ambulante collega’s (collega’s met een andere 

taak dan voor de groep) werken zoveel mogelijk thuis. 

3. Ouders zijn niet welkom op het schoolplein en in de school. Gesprekken vinden zoveel 

mogelijk plaats via de telefoon of digitaal. In sommige situaties kan er afgeweken worden 

van deze afspraak. Dit gebeurt alleen in goed overleg met mij.  

4. Zo min mogelijk externen in en rond de school. Dit houdt in dat ik de naschoolse 

sportlessen uitstel. Deze zouden eigenlijk plaatsvinden vanaf dinsdag 27 oktober. Ik 

bevries de lessen, zodat we ze later kunnen uitvoeren. Wilt u ze annuleren en het geld 

terug ontvangen, dan kunt u mij daarover mailen. Externen rondom de verhuizing en 

renovatie dragen verplicht een mondkapje binnen. Ook wordt hun komst geregistreerd. 

5. Ons schoolteam heeft geen mondkapjesplicht, maar mag ze wel dragen. Omdat ik door de 

renovatie veel met de externen werk, draag ik hem ook regelmatig. Kinderen hoeven geen 

mondkapje te dragen. 

 

De kern van de landelijke maatregelen is het beperken van het aantal contacten en 

bewegingen. Contacten met de kinderen blijven zoals ze zijn en deze zijn zo normaal als 

mogelijk. Samen staan we sterk.  

 

Due to corona we maintain our rules: 

- Wash your hands, keep distance, stay at home with corona related issues. Our personal 

test with complaints. 

- Parents are not allowed in school. In special situations it is allowed, only when I give 

permission. 

- Extern personal only comes to school when it is absolutely necessary. They wear a 

mondmask and will be registrated.  

- After school activities are cancelled. We will try to organize them later. If you want a 

refund, email me please. 

- Our team are allowed to wear mondmasks. Children do not need to. 

 

 

Grondwerkzaamheden en noodunits: 

 

De graafwerkzaamheden zijn gestart! 

 

De grond wordt gelijk gemaakt voor de noodunits. 

 



 

Vanmiddag, vanaf 14.30 uur, verhuizen maar liefst 7 groepen binnen de school! Hoe gaat dat in 

zijn werk? 

Groep 1-2 en groep 4 gaan naar hun nieuwe, definitieve lokaal. 

Nip BB verhuist tijdelijk naar de speelzaal. 

Groep 5,6,7,8 huizen hun spullen uit. In de herfstvakantie verhuizen zij naar de noodunits. 

De noodunits komen op het schoolplein tegenover mijn kantoor. 

Hierdoor wordt de voorzijde van de school vrij gemaakt en afgesloten voor ons. De bouw kan 

daar in de laatste fase gaan starten. Eind januari is de school klaar. 

 

We are moving 7 classes this afternoon for the renovation. Group 1-2 and 4 will go in their new 

classroom. NIP BB temporarily in the gymnasticsroom and group 5,6,7 and 8 will go to 

temporarily units on the playground. 

 

Herhaald bericht musical en afscheidsdatum groep 8: 

De eindmusical en afscheidsavond van groep 8 wordt vastgezet op 15 juli 2021. 

The date for musical group 8 is set on 15th of July. 

 

Kinderboekenweek afsluiting en winnaars tekenwedstrijd: 

We hebben ontzettend genoten van de kinderboekenweek. Gisteren is er door de creaochtend 

een creatief en feestelijk einde geweest van dit project. Er is door meneer Mark een filmpje 

gemaakt. Dit filmpje komt z.s.m. op parro. 

 

We’ve enjoyed the project about children’s books. Yesterday was a creative morning with a 

fantastic ending. Mister Mark made a small movie about it. We’ve also selected our winners from 

the drawing competition: Abbas from group 8 and Selma from group 4. 

 

Verder maken we vandaag de prijswinnaars bekend van de tekenwedstrijd. 

Abbas uit groep 8 

Selma uit groep 4 

Zij winnen een leuke prijs voor de hele groep: lasergamen voor groep 8 en een bezoek aan de 

speeltuin voor groep 4. 

 

 
 

 

 

Namens het team wens ik u een prettige herfstvakantie. 

 

 

 

 

 

 


