
  
  

 

  

Nieuwsbrief december 2021 

Beste ouders, 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van december 2021. Wij versturen de vernieuwde nieuwsbrief  
eerder dan normaal en dat heeft alles te maken met het feit dat wij u graag nader informeren over 
de huidige stand van zaken rondom Corona. In de nieuwsbrief is nog geen informatie opgenomen 
over de viering van Sinterklaas en Kerst. Daarover wordt u later geïnformeerd.  
 
Veel leesplezier! 

 

Agenda  

 

 

 

 

  

vrijdag 3 december 2021 maandag 10 januari 2022 Verjaardagen 
Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

 Sinterklaasfeest op school 
 De leerlingen zijn om 12:30u. vrij! 

 Eerste schooldag na de vakantie 
 Start van de Zilveren weken 

 

dinsdag 7 december 2021 dinsdag 11 januari 2022 vrijdag 3 december 2021 zaterdag 18 december 2021 
 OR overleg  OR + MR overleg   Sverre uit groep 8 is jarig!  Gijs uit groep 3 is jarig! 

woensdag 8 december 2021 maandag 24 januari 2022 zondag 5 december 2021 zondag 19 december 2021 
  Bezoek van het bestuur van OOW   Start van de Cito M-toetsen  Juf Leonie is jarig!  Roelien uit groep 8 is jarig! 

dinsdag 14 december 2021 dinsdag 25 januari 2022 maandag 13 december 2021 dinsdag 28 december 2021 
 GMR overleg  Studiemiddag > leerlingen 12:00u. vrij!  Johan uit groep 2 is jarig!  Sem uit groep 6 is jarig! 

vrijdag 24 december 2021  maandag 13 december 2021 woensdag 29 december 2021 
 Leerlingen vrij!   Remco uit groep 4 is jarig!  Stijn uit groep 7 is jarig! 

zaterdag 25 december 2021  donderdag 16 december 2021 donderdag 30 december 2021 
 Start van de Kerstvakantie!   Jasmijn uit groep 3 is jarig!  Stan wordt 4 jaar en gaat na de 

Kerstvakantie naar groep 1! 



   
  

 

 
 

Coronabeleid  
Hoewel er door de overheid nog geen vernieuwd 
Coronabeleid is vastgesteld, zien we in heel Nederland de 
zorg op en rond scholen snel groeien! 
 

Ik wil u hierbij toch alvast informeren waar wij als school 
mee te maken hebben en welke adviezen vanuit de GGD 
worden gegeven.  
 

Los van de Coronamaatregelen speelt ook nog mee dat het 
lerarentekort fors is en er bij uitval van leerkrachten geen 
invallers zijn. Ook ons bestuur heeft hier mee te maken en 
heeft aangegeven dat op het moment dat er geen invaller 
voor de school is de leerlingen (helaas) thuis moeten 
blijven. Indien een leerkracht niet naar het werk kan door de 
quarantaineplicht maar wel in staat is om te werken, zal er 
thuisonderwijs aangeboden worden.  
 

Nu we vernemen dat kinderen steeds vaker besmet worden 
en het percentage leerkrachten met Corona flink is 
gestegen, zullen we voorzichtiger moeten worden en de 
adviezen moeten volgen. Dringend advies is dan ook om uw 
zoon/dochter thuis te houden bij klachten. Ook als er in het 
gezin klachten zijn, gerelateerd aan Corona, is ons advies 
thuis te blijven. 
 

Wij verzoeken ouders om voorlopig toch weer zo veel als 
mogelijk buiten de school te blijven. Mocht u de school wel 
binnen gaan, dan willen wij u verzoeken om eerst uw 
handen te ontsmetten bij de ingang en een mondkapje te 
dragen. Wilt u graag dat uw kind weer een mondkapje 
draagt, dan kan dat uiteraard.   
 

Overleg binnen de school, zowel teamleden onderling als 
met anderen, doen we voorlopig weer met een beperkt 
aantal personen in een ruimte waar afstand gehouden kan 
worden ofwel online.   
 
 

 
 

 
Huidige richtlijnen  
In het basisonderwijs is vanaf 20 september 2021 de 
quarantaineplicht voor de hele klas vervallen. Bij één 
besmette leerling hoeft niet meer de hele groep thuis te 
blijven. Zijn er meer besmettingen in een groep? Dan kan 
de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan 
de GGD de hele groep het advies geven om thuis in 
quarantaine te gaan. Tijdens een quarantaine van de hele 
groep geven scholen onderwijs op afstand.  
 

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij 
hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. 
Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar 
school moeten sturen. Als ze twijfelen, nemen ze contact 
op met de GGD. Kan een kind om gezondheidsredenen 
niet naar school, dan biedt de school het kind onderwijs 
op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders 
uiteraard ondersteuning en begeleiding.  
 

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af 
en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met 
verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en 
laten zij zich testen bij de GGD.  
 

Scholen mogen weer vieringen organiseren. Hiervoor 
gelden de basisregels tegen verspreiding van het virus.  
De Sinterklaas- en de Kerstcommissie zullen vaststellen 
hoe de vieringen binnen de kaders kunnen vallen.  
 

In de volgende gevallen blijven medewerkers van de 
school thuis:  

 bij klachten die passen bij het Coronavirus;  
 als een huisgenoot positief test op Corona. 

 
 
 

 
 

 
 

Als de medewerker volgens het RIVM binnen een risicogroep 
valt, hoeft de medewerker niet naar school te komen. Als 
huisgenoten van personeel binnen een risicogroep vallen, 
zoeken de werknemer en de school samen naar een 
oplossing.  
 

Hopelijk komen er spoedig duidelijke richtlijnen en natuurlijk 
hopen we dat alle maatregelen die nu gelden snel het 
gewenste effect zullen geven.  
 

Volgende week hebben we binnen Openbaar onderwijs 
Westerwolde (OOW) overleg over maatregelen die we verder 
OOW breed nemen. 
 

Online voorlezen  
In december gaat Biblionet Groningen opnieuw Online 
Voorlezen. Elke week lezen de Groningse bibliotheken online 
voor via Facebook Live. Kijk met de groep mee en geniet 
samen van de mooiste prentenboeken.  
 

Het voorlezen wordt uitgezonden via de Facebookpagina 
Bibliotheken Westerwolde. 
https://www.facebook.com/bibliothekenwesterwolde  
 

Wanneer lezen we online voor? 
 Maandag 6 december, 9.30 - 9.50 uur  
 Woensdag 15 december, 18.30 - 18.45 uur (verhaaltje 

voor het slapengaan) 
 Donderdag 23 december, 9.30 - 9.50 uur  

(thema Kerst) 
 

Veel luister- en kijkplezier! 
 
 
 



 

 

 
 

Durf te vragen  
Over een aantal weken werken we aan het thema “winter” 
op school en daarvoor zoek ik een oude koepeltent. Ik ga er 
mogelijk in knippen en hij wordt van binnen geverfd, dus 
het moet een tent die misschien lek is of in ieder geval niet 
meer gebruikt wordt. Heb je zoiets liggen of wat anders wat 
mogelijk als alternatief gebruikt zou kunnen worden, zou je 
me erg blij maken. 
 

Voor onze kleuters wil ik een zogenaamde 
“wondertelefoon” maken. Dit is een project dat gestart is als 
afstudeerproject voor demente bejaarden. Zo’n oude 
telefoon met draaischijf wordt omgebouwd tot een soort 
mini jukebox. Als je een nummer draait, speelt de telefoon 
een liedje uit de oude doos. Dit project is zo populair 
geworden, dat de student de aanvragen niet meer aan kon 
en heeft de handleiding vrijgegeven. Als het mogelijk is met 
oude liedjes, moet het ook mogelijk zijn met liedjes die 
onze kleuters aanspreken. 
 

Wat ik zoek is een telefoon met draaischijf (T65 of W65) 
liefst in de grijze of beige variant, aangezien dat makkelijker 
te verven is dan zwart en iemand die zo handig is met 
telefonie, dat hij/zij dit mogelijk zou kunnen ombouwen. 
Informatie hierover vindt u via onderstaande link. 
https://www.vtvw.nl/wp-
content/uploads/2021/10/Bouwbeschrijving-Wonderfoon-
W65-vtvw.pdf  
 

Als je me hiermee kan helpen, neem dan contact op met de 
school, dan komt het vanzelf bij mij terecht. 
 
Alvast bedankt,  
Charlotte 
 
 

 
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur   
Uw kind wil graag op een sport of op dans-, muziek of 
theaterles, maar u hebt hiervoor te weinig geld? Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen de 
contributie/ lesgeld en eventueel benodigde spullen voor 
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen 
waar thuis weinig geld is voor sport of creatieve lessen. 
Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer! 
 

Bezoek Onderwijsinspectie  
Op dinsdag 30 november zal de Onderwijsinspectie bij ons 
op school langskomen om te kijken naar de leskwaliteit bij 
ons op school. Wij kijken er naar uit om de inspecteurs 
onze school te laten zien! 
 

Nieuwe leerlingen  
Heeft u of kent u een peuter, die dit jaar of volgend jaar 4 
jaar wordt? Dan bent u van harte welkom om met 
hem/haar een rondleiding door de school te krijgen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met Bastiaan Pieterse. 
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
 

Website van de maand  
De website van de maand gaat over Sinterklaas. 
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/ 
 
 

 
 

Lekker lezen!  
Het is bij de meeste mensen waarschijnlijk wel bekend; lezen 
is heel belangrijk! Niet alleen heb je dit later nodig om alle 
informatie die je te zien krijgt te kunnen begrijpen, veel lezen 
zorgt ook voor een grotere woordenschat, waardoor je nog 
meer boeken/teksten kunt lezen en begrijpen. Maar hoe 
zorgen we er nou voor dat kinderen lezen? Op school 
gebruiken we hier allemaal verschillende leesvormen voor, 
maar thuis zijn er ook leuke, simpele manieren om uw kind te 
laten lezen. Dit hoeft namelijk niet altijd uit een boek te zijn, 
lezen kan op zoveel verschillende manieren en op 
verschillende momenten! Door de onderstaande link aan te 
klikken worden zes tips aangereikt waarmee het lezen bij 
kinderen ook thuis te stimuleren is. Link: 6 tips om het lezen 
van je kind te stimuleren - Go or No Go (go-or-no-go.nl)  
 
 
 
 
 

 


