
 
Nieuwsbrief 26 –  18 juni 2020 

Envelop  
Morgen krijgt elk gezin een witte envelop mee, met 2 formulieren erin: 

• Een enquête over het thuisonderwijs 
Tijdens de evaluatie dag afgelopen vrijdag hebben wij als team stil gestaan bij het 
thuisonderwijs: wat waren parels? puzzels? kansen? en risico’s? Wat de toekomst 
brengt weten we niet maar wat we wel weten is dat wij benieuwd zijn naar jullie 
ervaringen van het thuisonderwijs. Die kunnen wij dan meenemen als het ooit weer 
nodig is. De uitslag zal gedeeld worden in de nieuwsbrief. 

• Het oudergedeelte van het alternatieve rapport 
In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat het deze keer een alternatief rapport zal 
worden voor onze leerlingen. Omdat onze leerlingen veel thuis hebben gewerkt 
mogen jullie een gedeelte invullen: Zo heb ik thuis gewerkt. Vanuit het middelpunt 
“IK WERK THUIS” loop je samen met je kind alle onderdelen langs en kleur je vanaf 
het middelpunt in met een kleurpotlood. Kind en ouder vullen allebei in en het kan 
best zijn dat daar verschil in zit. Groep 1-2 heeft een andere versie dan groep 3-8. Bij 
groep 1-2 staan de namen van de kinderen er al op. Veel succes met invullen. 

Graag ontvangen we per gezin de envelop met de enquête en het alternatief rapport(ten) op 
uiterlijk maandag 29 juni weer terug.  Woensdag 8 juli krijgen alle leerlingen het 
alternatieve rapport mee naar huis.  We willen Marleen Pierik (moeder van Bowie en 
Lennon) nog bedanken voor het maken van ons alternatieve rapport.  
 

Ingepakt cadeau  
Morgen krijgt elk gezin naast de witte envelop ook een ingepakt 
cadeau. Dit cadeau staat symbool voor de dank die wij willen 
uitspreken naar alle ouders die het thuisonderwijs hebben verzorgd in 
samenwerking met ons. Samen staan we sterk! 
Ontzettend bedankt namens het hele team en we hebben groot 
respect voor alle ouders die dat er maar even bij hebben gedaan, naast 
het eigen werk.  Het oudste kind uit elk gezin zal het cadeau 
meenemen naar huis. Aangezien het wel 1 meter lang is, maar smal, 
vragen we jullie om dit met jullie kind te overleggen of ze dit bijvoorbeeld zelf op de fiets 
mee kunnen nemen.  



Nog 3 weken 

Nog 3 weken en dan is het al zomervakantie voor onze leerlingen. Volgende week heeft 
groep 1-2 de hele week vrij en gaat groep 8 drie dagen op kamp (zonder overnachting). 
Meester Jelle en juf Kelly hebben, vanuit input van de kinderen,  een heel mooi programma 
in elkaar gezet voor groep 8. Omdat we deze keer geen kosten kwijt zijn aan de locatie, zijn 
er meer financiële middelen voor de activiteiten. 
We wensen alle 16 leerlingen van groep 8 een heel mooi en gezellig kamp toe samen met 
meester Jelle en juf Kelly. Als team sluiten we donderdagmiddag/avond aan voor de 
traditionele barbecue en spooktocht. 
 
Door het kamp van groep 8 is veel wisseling van leerkrachten in groep 7 volgende week. We 
hadden het graag anders gezien maar dat is helaas niet anders te organiseren.  
Tevens moeten we melden dat invallers schaars zijn op dit moment omdat veel leerkrachten 
bij hoesten thuis moeten blijven. Afgelopen week had juf Anne dat. Gelukkig wees de Corona 
test uit dat ze geen Corona had.  
Afgelopen maandag was er geen invaller beschikbaar. Dat hebben we samen opgelost, met 
speciale dank aan onze onderwijsassistent Leonie. Klassen bij elkaar voegen kan niet op dit 
moment i.v.m. de RIVM maatregelen. Daarom zijn wij genoodzaakt om klassen naar huis te 
sturen als we 2 dagen achter elkaar geen invaller hebben. Wij zullen dit tijdig communiceren. 
We hopen dat dit niet nodig is want dat is voor niemand prettig. 
 
 
Groep  22juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 

1,2 Vrij i.v.m. kamp groep 8 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Invaljuf Mireille 

7 Meester Jelle en 
juf Leonie 

Meester Jelle en 
juf Leonie 

Meester Niels Juf Liza-Milou Meester Casmaran 

8 Kamp: Meester Jelle en juf Kelly 

Groep  29 juni 
10-min gesprek 

facultatief 

30 juni 1juli 2 juli 
 schoolfoto 

Doordraaiochtend 

3 juli 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne Invaljuf Mireille 

7 Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly 
Meester Jelle 

Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle 

Groep 6 juli 

Musical groep 8 

7 juli 8 juli 

Rapport 
9 juli 10 juli 

Afsluitingsdag 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein  
Alle leerlingen vrij 

 

 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne 

7 Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Meester Jelle 

8 Meester Jelle Vrij 

 
 
 



Welkom Bowie 
We mogen een nieuwe leerling verwelkomen in groep 1: Bowie Pierik.  Hij is al aan het 
wennen in groep 1 omdat hij 9 juli 4 jaar wordt.  We wensen Bowie en het gezin een fijne en 
succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 
 

Welkom Fay en Liam 
Fay en Liam komen wonen in Rietmolen. Vanaf het nieuwe schooljaar mogen we ze 
verwelkomen in groep 1 en 2. Daarom zullen ze 29 juni en 2 juli meelopen in groep 1-2. We 
wensen Fay en Liam een fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. Tevens 
wensen we jullie samen met mama veel woonplezier in Rietmolen. 
 

Welkom Mette, Maud, Sylke en Kjell, 
In september worden Mette, Maud, Sylke en Kjell 4 jaar en zullen ze starten in groep 1. Voor 
de zomervakantie zullen ze op school al te zien zijn op de doordraaiochtend op 2 juli. We 
wensen jullie alvast veel plezier met de eerste kennismaking op onze school. Na de 
zomervakantie zullen jullie verder gaan wennen in groep 1. Ook jullie wensen we, samen 
met het hele gezin, een hele fijne en succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 
 

Modderdag groep 1-2 
Op maandag 29 juni is het Nationale 
Modderdag. Honderdduizenden kinderen in 
binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd 
actief bezig met en in de natuur. Vorig 
schooljaar was de Modderdag een groot 
succes bij onze kleuters! We maakten moddersoep, een modderschilderij en kropen door de 
modder: héérlijk! Daarom organiseren we dit jaar weer een Modderdag op woensdag 1 juli 
van 10.30 tot 12.30 voor groep 1&2! 
Trek op deze dag je oudste kleren en schoenen aan, neem je bikini/zwembroek en droge 
handdoek mee, want je blijft op deze morgen zeker niet schoon en droog!;) 
 

Dankjewel, juf Esmee, 
Een jaar lang heeft juf Esmee bij ons op school stage gelopen vanuit “Zorg en Welzijn” op 
maandag en dinsdag. Ze heeft veel werk verricht in groep 1-2 en ook schoolbreed. 
Woensdag kwam ze langs om afscheid te nemen. Dankjewel juf Esmee en veel succes met je 
volgende stap.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhet-westerkwartier.nl%2Fartikel%2F605008%2Fvies-worden-moet-tijdens-modderdag.html&psig=AOvVaw09wnz0DNOIWNXXkkSYhovm&ust=1592054366517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDi-Oqu_OkCFQAAAAAdAAAAABAD


Opleidingsschool PABO Deventer 
Elk jaar krijgen we MBO stagiaires vanuit het Graafschap college. Met trots kunnen we melden dat 
we volgend schooljaar ook PABO stagiaires gaan ontvangen van de PABO Deventer omdat we 
opleidingsschool zijn geworden. Juf Laura klein Breteler zal de opleidingscoördinator worden. Graag 
dragen we bij aan het ontwikkelen van nieuwe enthousiaste leerkrachten, die net als ons genieten 
van het werken en leren met kinderen. 
 

 Neusverkoudheid bij kinderen 
Het RIVM heeft de richtlijnen voor kinderen tot 6 jaar gewijzigd. Vanaf 6 jaar blijven de RIVM 
richtlijnen hetzelfde dat je kind bij verkoudheid thuis moet blijven.  
17 juni 2020 Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor 

kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool 

  

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met 

neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER 

KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt 

met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten 

passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 

van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar 

school.  

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden en worden nu vaak geweerd omdat 

neusverkoudheid een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een 

snotneus vaak veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen 

over het algemeen milde klachten bij een SARS-CoV-2-infectie en lijken dan ook beperkt bij 

te dragen aan de transmissie. Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment de incidentie 

van COVID-19 in Nederland laag is. Sinds 1 juni jl. zijn ruim 100.000 mensen in de 

teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief was. Van de ~ 3500 geteste kinderen 

van 0 tot 6 jaar was 0,5% positief. Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest 

werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief. Bij een goede bron- en 

contactopsporing bij de huidige lage incidentie van COVID-19 wordt het dan niet nodig 

geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.  

Wel is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de Wpg, kindercentra en basisscholen 

clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden 

aan de GGD. 

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op 

COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie 

of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid 

ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders. 

Deze nieuwe adviezen worden vandaag verwerkt in de LCI-richtlijnen en op de RIVM-

website. 
 

Volgende week is er geen nieuwsbrief i.v.m. het kamp. De volgende nieuwsbrief komt uit op 
donderdag 2 juli.  
 

Nieuws uit de MR 
 

 



Nieuws uit de OR 
Overblijfbonnen 
Beste ouders/verzorgers, 
Aangezien het continu rooster na de zomervakantie van start gaat, willen wij u de 
gelegenheid geven om de overblijfbonnen in te leveren. 
Mocht u nog overblijfbonnen thuis hebben, dan kunt u deze in een dichte envelop 
meegeven aan uw kind met de naam erop. Wilt u er een briefje indoen met vermelding 
van uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer ? 
Wij zorgen ervoor dat het geld naar uw bankrekeningnummer wordt overgemaakt. 
Eventuele kruisjes die nog vermeld staan op de overblijflijst zullen wij verrekenen. 
Uw kind kan de envelop aan de leerkracht in de klas geven. 
U kunt tot maandag 29 juni de envelop inleveren op school.  
Na deze datum kunt u ze niet meer inleveren ! 
Groeten de overblijfcoördinatoren, 
Anne-Marie en Ingrid 
 
Schoolfotograaf 
Door corona is de schoolfotograaf nog niet op school geweest. Daarom hebben we samen 
met het team bekeken, hoe we er toch voor kunnen zorgen dat elk kind een groepsfoto 
krijgt. Donderdag 2 juli zal van elke groep een groepsfoto worden gemaakt. Elke ouder 
ontvangt daarna digitaal de groepsfoto waar zijn/haar kind op staat. Zo heeft elke kind 
een foto van zijn/haar groep in dit bijzondere schooljaar! 

 

Bijlage 


