
 
Nieuwsbrief 1 –  20 augustus 2020 

 
Welkom 
Welkom in het nieuwe schooljaar 2020-2021. We hopen dat iedereen heeft genoten van de 
zomervakantie en gezond is gebleven. Een zomervakantie die anders was voor velen.   
Speciaal welkom aan Maud, Mette, Sylke, Kjell en Rens die starten met de wendagen 
volgende week. We wensen jullie een gelukkige en succesvolle basisschoolperiode toe. 
 
Als team vinden we het een feest om alle leerlingen maandag weer te zien. We hebben dit 
jaar gekozen voor een rustige opening die in de eigen klassen gaat plaats vinden. Maandag 
mogen de leerlingen van groep 1-2 vanaf 8.15uur zelf naar binnen lopen en daar zal juf 
Rienke zijn. Juf Liza-Milou en Juf Marloes zullen de leerlingen bij de heg opvangen. De 
leerlingen van groep 3-8 gaan samen met de leerkracht naar binnen om 8.25uur. 

 
We hebben er zin in en wensen iedereen een mooi en gezond schooljaar toe. 

Samen verder ontwikkelen aan maximale groei bij elke leerling! 



Corona 
Dit schooljaar hebben we helaas nog te maken met Corona. Afgelopen dinsdag werd 
duidelijk tijdens de persconferentie dat we echt nog moeten oppassen. Alleen samen krijgen 
we Corona onder controle! Dat maakt dat wij als school ervoor kiezen veel te laten zoals het 
voor de vakantie was, o.a. de hygiënemaatregelen en de aanwezigheid van ouders op het 
plein en in de school. 
Alleen ouders in de school en op het plein wanneer dit noodzakelijk is. Dit na het maken 
van een afspraak, triage en inchecken bij binnenkomst door de hoofdingang. Voorbeelden 
van noodzakelijke bezoeken vinden wij de start van een nieuwe leerling, ondertekening 
van een document of een belangrijk gesprek over de leerling.  
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen ook voor onze school van 
toepassing. Dat betekent:  
• Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar  
• Iedereen wast vaak de handen 
• Bij corona- gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen.  Voor kinderen van groep      
1 en 2 geldt dat zij bij uitsluitend een neusverkoudheid gewoon naar school en naar de BSO 
mogen gaan.   
• Leerlingen blijven thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.  
• Nies in je ellenboog en schud geen handen 
Extra maatregelen: 

• Alle leerlingen wassen thuis al de handen.  

• Leerlingen mogen trakteren. De traktatie moet verpakt zijn en wordt meegegeven 
aan de leerling.  

• In de school zijn de ramen en deuren zoveel mogelijk open. Elke pauze worden de 
ramen en deuren extra tegen elkaar open gezet. Bij koud weer is het verstandig om 
een extra vest/trui mee te nemen. 

• Leo Essink heeft de ventilatie bekeken. De ventilatie is standaard op de zomerstand 
gezet zodat er geen luchtcirculatie in de school plaats vindt. Tevens worden de 
staande ventilatoren niet gebruikt in de klassen. 

Groep Hoe naar binnen in Coronatijd? Welke ingang? 

Groep 1-2 Kinderen komen zelf binnen vanaf 8.15uur.  
 

Hoofdingang 

Groep 3-5 Kinderen mogen vanaf 8.15uur op het plein 
spelen. Als de bel gaat lopen de leerlingen 
naar binnen. De leerkracht staat bij de deur 
van de klas. 

Ingang bij de kerk 

Groep 6-8 Kinderen mogen vanaf 8.15uur op het plein 
spelen. Als de bel gaat lopen de leerlingen 
naar binnen. De leerkracht staat bij de deur 
van de klas.    

Achter ingang 

 

Continurooster 
Vanaf maandag starten we met het continurooster. Alle dagen gaan de leerlingen naar 
school van 8.30uur tot 14.15uur (de kleuters op vrijdag tot 12.00uur). De leerlingen mogen 
de gezonde pauzehap en lunch in de bakken stoppen die bij de eigen klassen staan. De 
bakken van de lunch worden daarna in de koelkast gezet. Om 12.00uur eten de leerlingen 



met de leerkracht de lunch op in de eigen klas. Onder het eten wordt er voorgelezen of een 
educatief filmpje gedraaid. Om 12.15uur gaan alle leerlingen een half uur buiten spelen. Het 
toezicht wordt gehouden door 1 teamlid (die in de middag niet voor de klas staat) en 2 
overblijfkrachten. Om 12.45uur gaan alle leerlingen naar binnen en starten de lessen weer.  
 

Gymtijden 
De gym bij de DAR gaat weer starten volgende week. We volgen daarbij de richtlijnen van de 
DAR op die ook in de dorpskrant te lezen zijn aankomende week. Op woensdag gaat groep 
7/8 naar de gym en op donderdag gaat groep 3/4 en groep 5/6 naar de gym.  
Eén keer in de maand gaat groep 5/6 zwemmen in Neede op dinsdag. Die week wordt er niet 
gegymd op donderdag. De data van de zwemlessen volgen. 
 

Oud papier groep 8 
Door het continurooster zal het oud papier ophalen door groep 8 er anders uitzien. Het 
gebruikelijke visje is niet meer mogelijk omdat de visboer niet meer aanwezig is om 
14.15uur. Hoe gaan we het nu doen? Om 14.15uur krijgen alle leerlingen van conciërge Rudy 
een glaasje drinken en wat lekkers in de groep. Hier zal school voor zorgen. Daarna gaan de 
leerlingen samen met Rudy het oud papier ophalen bij de oudere mensen in het dorp.  
Volgende week woensdag is de eerste keer en het duurt ongeveer een half uur. 
 

BSO Avonturijn 
Maandagmorgen om 7.00uur opent kinderopvang 
Avonturijn de deuren bij ons op school. Ze starten 
op maandag, dinsdag en donderdag met VSO en 
BSO. We wensen Avonturijn, in het bijzonder onze 
collega juf Leonie en alle kinderen die er naar toe 
gaan veel succes en plezier! 
 

Hoofdluiscontrole thuis 
I.v.m. corona willen we alle ouders vragen om de 
kinderen zelf thuis te controleren op hoofdluis.  

 
Nieuwsbrief 
Om de 2 weken zal er een nieuwsbrief verschijnen. De volgende nieuwsbrief komt op 
donderdag 4 september. Tevens zal vanaf volgende week de  
 

Data op een rij 
24 augustus    Eerste schooldag 
15 september  Informatieavond? 
21 september  Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij 
2 oktober  Familieavond? 
12 en 15 oktober Welbevindgesprekken 
19 - 23 oktober Herfstvakantie 
 

 



 TC Tubantia, 15 augustus 2020  

Berkelland neemt huisvesting scholen 
onder de loep 

Welke scholen moeten nodig worden gerenoveerd of zijn toe aan nieuwbouw 

en welke scholen zouden onder een dak verder kunnen? Berkelland heeft een 

huisvestingsplan voor het onderwijs opgesteld, bedoeld voor de komende 

zestien jaar.  
Het huisvestingsplan is samen met de schoolbesturen tot stand gekomen en opgedeeld in vijf 
fasen. In de eerste fase (2020-2023) zijn aan de beurt de St. Jorisschool, die met kinderopvang 
Avonturijn een integraal kindcentrum (IKC) gaat vormen in Borculo, en de verhuizing van OBS 
Noord naar het (gerenoveerde) gebouw van De Wereldboom in Borculo, de school die vorig jaar 
sloot. Ook het realiseren van 'een passende jas' voor de St. Jozefschool in Rietmolen heeft 
prioriteit. Schoolbesturen OPONOA en Keender willen samenwerken en de basisscholen 
Kardinaal Alferink en OBS de Marke in Neede op één locatie huisvesten. In Borculo worden OBS 
Kiezel en Kei en OBS Heuvelschool gecombineerd. Aanleiding voor het plan is de leerlingendaling 
die in 2010 is ingezet, aldus de gemeente. 'Dit leidt tot leegstand in de schoolgebouwen en 
vraagt om herschikking van scholen'. Daarnaast zijn de Berkellandse schoolgebouwen gemiddeld 
vijftig jaar oud. Alle nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal worden gebouwd. 
Daarnaast is het streven om de bestaande gebouwen voor 2036 aangepast te hebben volgens de 
'frisse scholen-principes', een eisenpakket rond energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Op 
basis van de leerlingenaantallen en de staat van het schoolgebouw is gekeken waar als eerste 
actie ondernomen moet worden. In het plan is rekening gehouden met een bedrag van minimaal 
3,5 miljoen voor de eerste fase. 


