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In deze nieuwsbrief een artikel over de Corona maatregelen waarin, Uitgangs-

punten, Externen op school, Nieuwe maatregelen, Hygiëne  maatregelen, Proto-

col, Thuisblijven en Tot Slot, maar ook artikelen over Eu schoolfruit vanaf 11 no-

vember, de website, het hek rond het plein, de studiedag op 17 november, 

wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief ver-

schijnt.  

 

Corona maatregelen 

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn op woensdag 

14 oktober nieuwe coronamaatregelen ingegaan. Via Parro hebben we u reeds 

geïnformeerd over de wijzigingen, maar voor de volledigheid doen we dat in 

deze nieuwsbrief nogmaals, maar anders dan in de brief van 25 oktober.  

 

In het belang van het onderwijs aan uw kind(eren) zijn we blij dat de scholen 

open mogen blijven. Tegelijkertijd zien we in dat er op de scholen aanvullende 

aanpassingen nodig zijn. We vermelden ze hieronder.  

 

Uitgangspunten 

Uitgangspunt blijven de onderstaande zes maatregelen.  

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden. 

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. 

6. Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis of ze blijven in hun eigen 

klas werken. 

 

Binnen onze stichting hebben we het volgende afgesproken:  

We beperken ons zo veel mogelijk tot de kerntaak, het geven van onderwijs op 

de eigen schoollocatie en verkeersbewegingen worden zoveel mogelijk be-

perkt in verband met de risico’s op besmetting. 

 

Externen op school 

We wegen zeer kritisch af in hoeverre de aanwezigheid van vrijwilligers, stagiai-

res en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Bij externen die we toe la-

ten hanteren we de gezondheidscheck (als u op deze link klikt kunt u de check 

inzien) en we passen de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen 

toe. 

 

Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in begin-

sel digitaal plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primovpr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_heijden_primovpr_nl/Ec02jJvSW91CpUvOk0EUqEcBtJWpq_l7ucBC1e2mv0aWZw?e=ol6qC6
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Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school 

te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel 

plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 

meter afstand tussen volwassenen. 

 

Nieuwe maatregelen 

De voornaamste nieuwe maatregelen zijn de volgende: 

• Er worden geen uitstapjes gemaakt. 

• Groepen leerlingen binnen de school kunnen vermengd worden bij bijv. 

knutselen, TSO of gezamenlijke lessen. Ook de uitwisseling tussen peuters 

en kleuters kan eventueel plaatsvinden.   

• Personeel werkt na schooltijd zoveel als mogelijk in eigen klaslokaal of 

thuis. Vergaderingen, studiedagen en bijeenkomsten worden online ge-

organiseerd en als dat niet mogelijk is, worden deze afgezegd en verzet. 

Verder heeft het personeel geen gezamenlijke pauzes. 

• Voor onze school geldt dat bezoekers die ons gebouw betreden een 

mondkapje dragen. 

 

Hygiëne maatregelen 

Nu het aantal besmettingen groeit, willen we het handen wassen, niezen en 

hoesten in je elleboog enzovoort, regelmatig met de kinderen bespreken en 

vragen we u dit ook thuis te blijven doen.   

 

Protocol 

Bovenstaande is te herleiden uit het meest recente protocol (20-10-2020) van 

de PO-raad wat u kunt inzien door op dit protocol-linkje te klikken.  

 

Thuisblijven 

We krijgen regelmatig vragen of een kind met klachten thuis moet blijven of 

naar school mag. We voegen daarom een link naar de nieuwste beslisboom 

toe die is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en als leidraad 

gebruikt kan worden door ouders en medewerkers in de kinderopvang en het 

basisonderwijs. Met de beslisboom kunt u beoordelen of een kind wel of niet 

naar school mag. Om het makkelijk te maken is er maar één beslisboom voor 

kinderen van 0 jaar t/m groep 8.  

 

Tot slot 

Wij hopen met onze aanvullende maatregelen een belangrijk steentje te kun-

nen bijdragen aan het verder terugdringen van het aantal besmettingen. De-

ze tweede Coronagolf vraagt opnieuw veel van ons allemaal. 

 

Ook nu blijft het belangrijk de handen weer ineen te slaan. Immers, alleen sa-

men krijgen we corona onder controle en houden we daarmee zicht op ver-

soepeling van maatregelen! 

 

 

EU Schoolfruit 

Ook dit schooljaar is onze school ingeloot om mee te mogen doen met het EU 

schoolfruit programma. Een leverancier brengt in week 46 voor de eerste keer 

groente/fruit. Het is gezond en……kost niets. De kinderen krijgen vanaf woens-

dag 11 november iedere woensdag, donderdag en vrijdag groente/fruit van 

school.  

  

Op deze dagen hoeven de kinderen geen pauzehapje meer mee te nemen. 

Via Parro zullen we meedelen welk fruit de kinderen iedere week krijgen. Lust 

uw kind iets echt niet dan kunt u uw kind die dag ander fruit meegeven. 

(Liever geen koeken enz. a.u.b. want we willen juist deze dagen een gezond 

tussendoortje stimuleren). Dit EU schoolfruit- en groenteprogramma loopt door 

t/m week 15 van 2021 (16 april 2021 is de laatste schoolfruit dag). 

file:///C:/Users/Ger Heijden/OneDrive - Primo VPR - B8925/corona/Protocol-PO-2020-10-20.pdf
file:///C:/Users/Ger Heijden/OneDrive - Primo VPR - B8925/corona/beslisboom/Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM.pdf(1).pdf
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@primovpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Website 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft is onze website nog steeds niet in orde. On-

derhoud en beheer is op dit moment niet meer mogelijk. Dat gedeelte van 

de site werkt nog steeds niet.  

We zijn daarom begonnen met het opzetten van een nieuwe website. Mo-

menteel is een bedrijf druk met het ontwerp van een nieuwe website voor on-

ze school. De site zal er anders uit zien dan de huidige website, maar zal de-

zelfde menu’s hebben. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang. 

We hopen spoedig weer een mooie en goed werkende school website te 

hebben. 
 

Hek 

Heeft u ook gemerkt dat er sinds enige tijd spijlen uit ons hek zijn verdwenen? 

Enkele reparaties zijn inmiddels uitgevoerd.  

Nu er een spijl uit het hek bij het elektriciteitshuisje mist zijn we op zoek naar 

een andere manier van herstellen. Als we hier een plaat laten monteren 

wordt het zicht op het plein voor ouders die op hun kind wachten behoorlijk 

belemmerd. Dat vinden we niet wenselijk. De aannemer gaat kijken of de spijl 

er opnieuw ingelast kan worden. Lukt dat niet dan zal dat deel van het hek 

vernieuwd worden. Tot die tijd moeten we even genoegen nemen met de 

tijdelijk plaat op het hek.  

 

Studiedag  

Op dinsdag 17 november heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen 

vrij.  
 

De dag bestaat voor het team uit twee gedeelten. In de ochtend buigen we 

ons over het nieuwe rapport. We hebben vorig jaar als team het plan opge-

vat voor een nieuw rapport wat volgens ons duidelijker weergeeft hoe leer-

lingen zich ontwikkelen. Het nieuwe rapport heeft een koppeling met ons ad-

ministratie systeem ParnasSys. In dat systeem noteren we beoordelingen en 

ontwikkeling van alle leerlingen. Het systeem maakt tevens verbinding met 

Snappet.  

Een aantal medewerkers is druk bezig geweest met de bouw en inrichting van 

het rapport en op deze studieochtend dragen ze hun kennis over aan de an-

dere collega’s, zodat iedereen in februari met het nieuwe rapport kan wer-

ken.  
 

’s Middags volgt het team een (digitale) training over effectief rekenonderwijs 

op de basisschool. Het is een cursusmiddag om de rekenvaardigheid te ver-

sterken. We krijgen tips en materialen aangereikt die we direct kunt toepassen 

in onze lessen.    
 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is op  maandag 2, woensdag 4,  dinsdag 10, woensdag 11, 

maandag 16, dinsdag 17, woensdag 25 en donderdag 26 november op 

school aanwezig. Voor vragen kunt u hem bellen en een eventuele (digitale) 

afspraak is zo gemaakt. 
 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 november.  

Agenda: 

 30-10 Nieuwsbrief 3 

 03-11 MR vergadering 

 06-11 Juf Astrid vrij. Juf Jamie vervangt haar 

 09-11 OV vergadering 

 17-11 Studiedag (alle kinderen vrij) 

 27-11 Nieuwsbrief 4 


