
 
Nieuwsbrief 13 –  5 februari 2021 

 

Op de fiets 
Alle kleuters hebben bezoek gehad van juf Rienke en juf Marjolein. Op 
de fiets hebben deze twee kleuterjuffen zelf de laatste bingotasjes 
bezorgd bij alle kleuters aan huis.  De kleuters en ook de juffen hebben 
hier erg van genoten.  
 

Toppers 
Trots zijn we op onze leerlingen en ouders. Samen met de 
leerkrachten hebben jullie weer een topprestatie geleverd! Vanuit 
grote betrokkenheid en aandacht voor elkaar is samen gewerkt aan 
het onderwijs. Veerkracht en flexibiliteit is getoond en vergroot. We 
willen hiervoor grote waardering uitspreken. Wees er trots op!  

   
 

Dankjewel juf Marieke 
Met het openen van de scholen stopt de noodopvang. De 
afgelopen periode heeft juf Marieke Berends hier veel in 
betekend. Zij was voor de leerlingen van de noodopvang een 
bekend gezicht. We willen haar bedanken voor haar grote 
inzet en betrokkenheid bij onze leerlingen en onze school. De 
komende week zal ze nog wat taken van juf Leonie 
overnemen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 



 

Heropening 
De basisscholen gaan 8 februari weer open en dat 
betekent dat er fysiek les gegeven wordt aan alle 
leerlingen. We vinden het heel fijn dat we alle leerlingen 
weer zien en de leerlingen elkaar. Toch is het geen 
gewone opening en zal het anders lopen in school voor de 
leerlingen, jullie als ouders en wij als team. Vooral in de 
groep 3-8 zal het anders lopen. Vandaag wordt dit ook 
besproken in TEAMS met de groepen 3-8.  
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en 
tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding 
van het virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarom zullen wij wettelijke en 
noodzakelijke regels opvolgen en adviezen daar waar kan, vanuit het protocol van het RIVM. 
(www.rivm.nl). Uitgangspunt blijft de veiligheid van leerlingen en medewerkers. We willen 
met klem vragen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt zoals wij die opgesteld 
hebben. Alleen samen kunnen we veilig onze schooldeuren weer openen! 
 

Algemene Coronamaatregelen 
• Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten 
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast 
milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.  
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.   
• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 
leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Cohortering is wel 
belangrijk. Hier komen we hieronder op terug. 
• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Iedereen wast de handen 
meerdere keren per dag en goed. Bij binnenkomst en weggaan uit school zullen de kinderen 
de handen wassen. Tevens voor en na het buiten spelen zal dit een vast moment zijn. In 
groep 1-2 zullen de kinderen ook extra de handen wassen voordat en nadien ze met 
materiaal gaan spelen. In elke klas is aanwezig: zeeppompje, papieren handdoekjes en 
oppervlaktespray.  
Ramen en deuren zullen vaak geopend worden. Daarom is een warme trui/trainingsjasje 
extra meegeven aan de leerlingen een tip. 
• Personeel blijft zoveel mogelijk gescheiden en gaat zo snel mogelijk naar huis na schooltijd.  
• Op school vindt alleen onderwijs plaats. Andere activiteiten zoals teamoverleggen, 
individuele begeleiding e.d. vinden online en op afstand plaats.  
• Jezelf beschermen en de ander beschermen vinden we belangrijk 
op onze school. Daarom dragen alle volwassen in de school een 
Face-Shield.  
Daarnaast dragen de leerlingen van groep 7/8 een 
mondneusmasker als ze niet in de klas zijn, bijvoorbeeld in de gang. 
Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of 
staanplaats hebben in de klas. Alle leerlingen uit groep 7/8 krijgen 2 
mondneusmaskers in de mooie blauwe kleur van Rietmolen, met 
het logo van de school op. 1 masker blijft in het laatje op school en 1 masker doen de 
leerlingen in de jaszak. Als de leerling van 7/8 de school binnen gaat, gaat het masker op, 

http://www.rivm.nl/


totdat de leerling in de klas op zijn plek zit. Als de leerlingen buiten zijn, hoeven ze geen 
masker op. 
Maandag 8 februari zullen de maskers uitgedeeld worden om 8.15uur bij de ingang van 
groep 7/8. Op vrijdag gaan de maskers mee naar huis om gewassen te worden.  
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 
GGD.   
 

Reisbeweging 
• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden.  

Groep Ingang Lokaal Begintijd  Eindtijd 
Groep 1/2 voorkant Groep ½ en 

speelzaal  
8.25uur 14.15uur 

Groep 3/4 kerkkant Groep 3/4 8.25uur 14.15uur 

Groep 5/6  achterkant Groep 5/6 
Schuifdeur open  

8.25uur 14.15uur 

Groep 7/8 BSO-
Peuterclub 

Groep 7/8  8.15uur 14.10uur 

• Kinderen (van hogere groepen) komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 
mogelijk zelf naar huis.  
• Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald. Ouders blijven zoveel mogelijk in 
de auto. 
• Ouders dragen bij brengen/halen buiten mondneusmaskers en houden afstand.  
•Ouders mogen niet op het schoolplein komen of in de school komen. Alle leerlingen lopen 
zelfstandig het schoolplein op. De afgelopen periode hebben onze leerlingen laten zien dat 
ze dat al heel goed kunnen. Bij het hek van groep 1/2 zal een teamlid staan voor de kleuters. 
•Alle leerlingen gaan meteen naar binnen als ze op het schoolplein komen en lopen naar de 
eigen klas.  
•In de school zal zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer gelden van voor in de school naar 
achter in de school. Dit zal visueel zichtbaar zijn. 
 

Cohortering   
Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en het beperken van 
contact tussen deze subgroepen. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, 
subgroepjes in de klas of koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies en draagt bij 
aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Wij zien dit als een eigen bubbel 
creëren voor elke klas. In de onderbouw wordt cohortering niet als mogelijk gezien.  
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt voor groep 3-8:  

• Elke groep werkt in de eigen klas. 

• Buitenspelen is alleen met de eigen klas. Indien er 2 groepen gelijk buiten zijn, wordt 
het schoolplein in 2 vakken verdeeld. 

• Groep 3-6 zit in de klas in vaste groepen en werkt zoveel mogelijk alleen met deze 
leerlingen. 

• Groep 7-8 zit in tweetallen.  

• Elke groep heeft een eigen WC. 

• Elke groep heeft eigen laptops en worden alleen door deze groep gebruikt. 



• Elke leerling heeft een vast plek bij de kapstok. Daarbij worden “groepjes en 
tweetallen” uit de klas bij elkaar gehangen. 

• De tas gaat mee naar de klas en alle eten laten we in de klas. 

Groep WC Lokaal Pauze Lunchpauze 
(buiten spelen) 

Groep 1/2 Bij de klas Groep ½ en speelzaal  10.30-10.45 12.00-12.20 
Voorplein 

Groep 3/4 Bij de klas Groep 3/4 10.15-10.30 12.25-12.45 
Voorplein 

Groep 5/6  Bij de  achter 
uitgang 

Groep 5/6 
Schuifdeur open en 
stuk leerplein 

10.15-10.30 12.25-12.45 
Achterplein 

Groep 7/8 Tegen de klas 
aan 

Groep 7/8 en kantoor 
oude IB ruimte 

10.00-10.15 12.00-12.20 
Achterplein 

Toezicht tijdens de lunchpauze 
We maken (nog) geen gebruik van de overblijfouders tijdens de lunchpauze, zodat er zo min 
mogelijk volwassenen in en rondom de school zijn. Het team zal dit samen met de stagiaires 
opvangen.  
Bewegingsonderwijs 
Wij gaan niet naar de DAR om te gymen. Elke groep gaat alleen 2 x 30 minuten buiten 
bewegen op de middagen. 
 

Testen en quarantaine 
Wanneer een kind positief getest is op corona, zal zowel de gehele klas als de leerkracht 
direct in quarantaine moeten gaan. Op de vijfde quarantainedag kunnen ouders ervoor 
kiezen om hun kind te laten testen. Wanneer uit deze test blijkt dat er geen sprake is van 
corona, mag het kind weer naar school. Kinderen die niet getest worden, blijven tien dagen 
in quarantaine. In de brief van de bestuurder heeft gestaan wanneer een kind wel en niet 
naar school mag. De tekst is onder deze nieuwsbrief nogmaals te lezen. Daarnaast is er weer 
een nieuwe beslisboom in de maak. Als deze klaar is, zullen we deze delen met jullie. Op 
www.boink.info/beslisboom vind je de laatste informatie hierover. 
 

Wat als de klas in quarantaine moet?  
De leerkracht geeft fysiek onderwijs in de school. Als de hele klas in quarantaine moet, 
stappen we over op afstandsonderwijs (instructie via TEAMS), dezelfde vorm als de 
afgelopen periode. Onze school blijft de taakbrief behouden. Deze zal uiterlijk zondagavond 
gemaild worden. Is niet de hele klas in quarantaine maar een enkele leerling, dan kan de 
leerling op deze weektaak zien wat er gedaan wordt. In overleg met ouders wordt zo snel 
mogelijk de schoolspullen thuis afgeleverd. Het is voor ons niet mogelijk om tijdens fysiek 
onderwijs ook instructie te geven aan leerlingen die thuis zitten. Daarom verwachten wij dat 
ouders/familieleden hierin de instructie geven aan de leerling. Vragen kunnen altijd gesteld 
worden. Leerlingen uit groep 1-2 krijgen een tasje met taken als ze in quarantaine zitten.  
 
Het is voor ons allen vanaf 8 februari weer een nieuwe periode. De één is blij dat de school 
weer open gaat en de ander vindt het spannend. Samen gaat ons dit lukken! 
Met vriendelijke groet, Team BS ST Jozef 

http://www.boink.info/beslisboom


 

Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We 
wensen de volgende leerlingen toch een hele fijne 
verjaardag toe:  
Gijs Ehlhardt  6 februari 
Liv Waanders  10 februari 
Liv wordt 4 jaar en zal vanaf 11 februari elke dag bij ons op 
school zijn. Veel speelplezier en leerplezier alvast Liv. 
De kinderen die op school willen trakteren, mogen een verpakte traktatie trakteren i.v.m. 
besmettingsgevaar. 
 

Donderdag 11 februari is geen studiedag en hebben alle leerlingen 
school. Maandag 1 maart is de hele dag studiedag. Alle leerlingen 
hebben deze dag vrij. 
 

Nieuws uit de MR en OR 
Marloes… van harte gefeliciteerd met je nieuwe functie 
“directeur basisschool St. Jozef”.  
Je bent al een tijdje waarnemend directeur bij ons en bent hierdoor een vertrouwd gezicht 
voor de kinderen, het team en de ouders. Hoe fijn is het dan ook dat jij deze functie 
toegewezen hebt gekregen.  
 
Na best veel wisselingen de laatste jaren, betekend dit voor onze school  stabiliteit, een 
goede basis voor de toekomst.  
   
Maandag een herstart voor de kinderen en officieel 
een nieuw begin voor jou. 
Maak er samen met de kinderen een mooie 
feestelijke dag van. 
 
Een lieve groet,  
namens alle kinderen, ouders, MR en OR. 

 

 

Bijlage 
Testen en quarantaine (uit de brief van de bestuurder) 
Wanneer een kind positief getest is op corona, zal zowel de gehele klas als de leerkracht 
direct in quarantaine moeten gaan. Op de vijfde quarantaine dag kunnen ouders ervoor 
kiezen om hun kind te laten testen. Wanneer uit deze test blijkt dat er geen sprake is van 
corona, mag het kind weer naar school. Kinderen die niet getest worden, blijven tien dagen 
in quarantaine.    
Voor gezinsleden van de kinderen gelden in het geval van besmetting dezelfde regels als 
bij een gewone quarantaine:    



• Wanneer gezinsleden in contact zijn geweest met een besmet persoon, moeten zij in 
quarantaine verblijven.    
• Wanneer er voldoende afstand is behouden tot besmette personen, is in quarantaine gaan 
niet nodig.     
Wat zijn de regels als uw kind klachten heeft?   
Dit hangt af van de leeftijd van het kind die deze klachten heeft.     
Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en voor basisschoolleerlingen geldt:   
• Dat zij naar school mogen bij milde verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, astma 
of hooikoorts hebben. (Dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van het 
eerstkomende OMT-advies). Huisgenoten hoeven in dit geval niet thuis te blijven.   
• Dat zij getest kunnen worden bij verkoudheidsklachten. Ze blijven thuis totdat de uitslag 
binnen is en er uit deze uitslag blijkt dat het kind geen corona heeft.   
• Dat zij thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Het advies hierbij is om de 
huisarts te raadplegen en het kind in ieder geval te laten testen wanneer het zwaardere 
klachten heeft.   
• Wanneer zij in nauw contact zijn geweest met iemand met corona, blijven de kinderen 
thuis.   
• Wanneer een huisgenoot in afwachting is van de uitslag van een coronatest, blijven de 
kinderen thuis.   
• Wanneer een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts heeft of last heeft van 
benauwdheid dan blijft iedereen thuis. Wanneer het gaat om een kind t/m groep 2 van de 
basisschool met koorts of benauwdheid, hoeft alleen het kind thuis te blijven.   
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 
GGD.   

 


