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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 

Berichten uit de klas: 
- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
www.obsdespringschans.nl 

Oktober  2020 

 

 

 

 Nieuws van de 

directie 

 Corona update 

 Afscheid juf Saskia 

 Dag van de 

leerkracht 

 Leerlingaantal 

 Enquete 

thuisonderwijs 

 boekenmarkt 

 kinderboekenweek 

 Nieuws van de OAC 

 

 

Nieuws van de directie 
In de afgelopen weken hebben enkele kinderen en 
leerkrachten corona gerelateerde klachten gehad. We 

handelen dan strikt volgens het protocol. Om AVG redenen 
mag de reden van afwezigheid van een teamlid alleen 

genoemd worden, als de medewerker dat zelf aangeeft. Uw 
medewerking in thuisopvang als dat noodzakelijk is, wordt 

zeer gewaardeerd, terwijl wij ons realiseren hoe lastig dat 
voor u is.  Als er aanleiding is voor vervolgacties dan 
informeren wij u. We staan in nauw overleg met ons bestuur 

van ISOB en waar nodig met de GGD. De aanscherping van 
de maatregelen na de persconferentie van 28 september zet 

ons wederom op scherp. U geeft gelukkig gehoor aan de 
afspraken, en wij vragen dit vol te houden; 1,5 meter afstand 
op het schoolplein, alleen volwassenen in het schoolgebouw 

op afspraak. Over de wijze van eventueel ‘huiswerk-
thuisonderwijs’ bent u in een eerder stadium geïnformeerd.   

 
Corona update 
Wel of niet thuisblijven bij klachten? 

De regels hiervoor zijn bijgesteld. Voor alle kinderen van 0 
t/m groep 8 gelden nu dezelfde afspraken. Ze mogen wel 

naar school bij verkoudheidsklachten (loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Ze mogen niet naar 
school bij koorts, benauwdheid of duidelijke hoestklachten. 

Boink, AJN en RIVM hebben de nieuwste regels op een rijtje  
gezet in hun beslisboom. Medewerkers moeten bij milde 

klachten altijd thuisblijven.  

 

 

 

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=192
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=194
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boink.info%2Fdownload-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten&data=02%7C01%7Cinfo.springschans%40isobscholen.nl%7C31480495608443ffcf5508d865366d70%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370631790915387&sdata=M35o4NFwB1TYBx%2Fc%2BMlOk0Dp%2F9M1Qke5exPO6gYE7is%3D&reserved=0


 

 

 

 

Testen 

Een kind van 0 t/m groep 8 hoeft niet getest te worden bij verkoudheidsklachten. Testen 
is ook niet nodig als het kind andere COVID-achtige klachten heeft zoals koorts of 

hoesten. Reden om een kind wél te laten testen zijn: 

 -          Als het kind ernstig ziek is. Het kind moet dan naar de huisarts(enpost). 
 -          Als het kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op COVID-19, 

zeker wanneer het om een huisgenoot of een nauw contact gaat. 

 -          Als het kind of een huisgenoot van het kind in een risicogroep valt.  

De redenen voor een test staan ook in een apart kader op de bovengenoemde 
beslisboom. Ouders kunnen hun kind telefonisch aanmelden voor een test bij GGD 

Hollands Noorden via 088-01 00 562. Medewerkers wordt altijd geadviseerd zich te laten 
testen bij klachten. Zij kunnen zich aanmelden via 0800-1202 of www.coronatest.nl.  

Artikel 26 meldingen bij COVID-achtige klachten  

Het is voorlopig niet meer nodig om clusters aan ons te melden van kinderen en/of 
medewerkers met klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ondanks de vele clusters 
zien we vrijwel geen aanwijzingen dat kinderen of medewerkers COVID-19 opgelopen 

hebben op de school of kinderopvang. Let op: het blijft uiteraard wel belangrijk om 
ouders bij een cluster extra alert te maken op de bovenstaande afspraken over 

thuisblijven en testen. U kunt de beslisboom met de ouders delen.  

Kijk voor meer informatie over het thuisblijven en testen van kinderen op de site van het 
RIVM.  

Afscheid juf Saskia 

Op donderdagavond 1 oktober nemen we officieel afscheid van juf Saskia. We gaan haar 
inzet en haar creativiteit missen. We wensen haar heel veel geluk en plezier voor de 
jaren die komen.  

 
Dag van de leerkracht 

Op 5 oktober, de dag van de leraar, vindt er een bijzondere activiteit plaats vanuit ISOB. 
Lodewijk Asscher zal ons manifest, dat we tijdens onze stakingsdagen gemaakt hebben, 
in ontvangst nemen. We doen dit in een setting van ‘HET LAGERHUIS’. Leerkrachten, 

directieleden, wethouders en leerlingen debatteren met elkaar over de stellingen. Het 
aantal aanwezigen is beperkt door de Corona maatregelen. Het Clusius in Castricum 

heeft voor ons een grote ruimte beschikbaar gesteld. De schoolteams kunnen het debat 
volgen op een livestream. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren om het 
onderwijs in het algemeen landelijk onder de aandacht te brengen, richting de 

verkiezingen van maart 2021.  
 

Leerlingaantal 
Ons leerlingaantal groeit. Wij onderzoeken of na de kerstvakantie een extra kleutergroep 
opgestart kan worden. Of we dit kunnen realiseren hangt af van financiële middelen en 

personele bezetting. We houden u op de hoogte.  
 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Frisicogroepen&data=02%7C01%7Cinfo.springschans%40isobscholen.nl%7C31480495608443ffcf5508d865366d70%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370631790915387&sdata=LLBHl%2FE8cxouGX3zhSi8A4xmzP2GXRr4rb7fzBGfY%2Bg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boink.info%2Fdownload-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten&data=02%7C01%7Cinfo.springschans%40isobscholen.nl%7C31480495608443ffcf5508d865366d70%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370631790925376&sdata=9XoS9pp4xDVAj2MFWWEg0P%2BaDJ348Pt45kcrvZM21Gw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.coronatest.nl%2F&data=02%7C01%7Cinfo.springschans%40isobscholen.nl%7C31480495608443ffcf5508d865366d70%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370631790925376&sdata=D17wZBwOZugGItz6kvY99ucsgBMRlRfq29Dnl8Eh7so%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Fkinderen&data=02%7C01%7Cinfo.springschans%40isobscholen.nl%7C31480495608443ffcf5508d865366d70%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370631790935371&sdata=qSqSkoLt9U9QDtiDw8G1cnrllprxTI31iHa7t75k5bQ%3D&reserved=0


 

 
 

 
 

 
Enquete thuisonderwijs 

Tijdens en kort na de periode van ‘thuisonderwijs’ heeft de school een eigen enquête 
uitgezet. Onze school is aangemeld voor de monitor Hybride onderwijs. In deze monitor 
kunnen leraren, ouders en leerlingen aangeven hoe ze invulling hebben gegeven aan 

onderwijs op afstand en welke ervaringen ze mee willen nemen naar de toekomst.   

·  Vragenlijst ouders/verzorgers: 
https://www.kbanijmegen.nl/survey/index.php/759793/token/a1VH3  

Na afloop ontvangt de school een rapportage (bij minimaal zes respondenten). Deze 

rapportage geeft een rijk beeld over de afgelopen periode en de ambities voor de 
toekomst bij de leraren, ouders en leerlingen. Daarnaast wordt er door de 
initiatiefnemers van de monitor (PO-Raad en Kennisnet) een landelijke rapportage 

uitgebracht. Uiteraard is de privacy gewaarborgd. Namens het onderzoeksteam KBA 
Nijmegen. 

Boekenmarkt 

Traditioneel sluiten wij de Kinderboekenweek altijd af met de Boekenmarkt. Op 
donderdag 8 oktober vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen vanaf groep 3 hun boeken 

weer op een kleedje uitstallen. Prijzen tot 1 euro. Om 15.00 uur ruimen we de boeken 
en kleedjes weer op en sluiten we de dag nog af in de klas. 
De groepen ½ doen dit op eigen wijze; de ouders van deze groepen hebben hier 

informatie over ontvangen. 
 

Kinderboekenweek 
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 

graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken 
we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 30 september t/m 
11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert 

de kassabon vóór 15 november 2020 in op school. • Wij leveren de kassabonnen in bij 
een Bruna-winkel. • Bruna telt de kassabonbedragen na  

inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. • We mogen t/m 16 december 
2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een 
Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier 

creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog 
vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.  

Nieuws van de OAC 2020-2021 
Ouder Activiteiten Commissie 2020-2021 

Begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt om de 
vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten die 

niet door de overheid betaald worden. Denkt u hierbij aan het schoolreisje, excursies, 
festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook een bezoek aan een museum, 
bedrijf of een creatieve workshop. 

 
 



 

 
 

 
 

 
Ook in dit vreemde jaar, gaan wij kijken naar deze activiteiten voor onze kinderen, al 

zullen we dit wel wat anders gaan invullen dan andere jaren. Schoolreisjes worden naar 
het einde van het schooljaar verplaatst en er mogen helaas geen ouders bij activiteiten 
zijn. Het kamp van groep 8 staat voor alsnog op de planning, maar helaas zijn er geen 

garanties. 
 

De ouderbijdrage zullen wij voor dit jaar gelijk houden, gezien er voor als nog geen 
grote activiteiten uitvallen. Wij houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten en 
mochten er activiteiten niet plaatsvinden, zullen wij kijken hoe wij dit het beste kunnen 

invullen voor uw kind! 
Dit jaar zult u de brief met het verzoek de ouderbijdrage te betalen in oktober 

ontvangen. 
 
Hoe wordt uw bijdrage gebuikt: 

 
 

 

 

 


