
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 19, 24 juni 2020 

 

Kalender 
 Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli telefonische oudergesprekken op verzoek 

Vrijdag 10 juli: rapport mee 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
 Week 26 ■ 22/06 - 26/06   Komt het goed?   Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 

Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het 
goed als de koning er een andere wet naast stelt? 

Week 27 ■ 29/06 - 03/07   Jona, de profeet die geen zin had   Jona 1 - 4 

De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. 

Hij vlucht weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat 
uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 

 
Lied van de maand juni: lied 981 Zo lang er mensen zijn op aarde                                                              

 

In en om de groepen 

Iedereen is weer gewend aan het naar school gaan. Wel is het zo, soms moeten kinderen 

thuis moeten blijven omdat ze verkouden zijn. Dat is even niet anders. De laatste 

richtlijnen staan hieronder vermeld. 

In unit 3 zijn ze, naast het gewone werk, ook druk bezig met oefenen voor een musical. 

Dit jaar nemen juf Annemarijn en meester Marcel de musical op. Deze zal op groot scherm 

worden vertoond voor ouders en kinderen van groep 8 in het Trefpunt. Dat combineren 

we dit jaar met de afscheidsavond. De kinderen van groep 7 krijgen de link dezelfde avond 

thuis gestuurd, zodat zij de ‘première’ thuis kunnen bekijken met hun ouders. 

Het is een aangepast scenario, dat is duidelijk. We mogen nog steeds geen ouders in de 

school  ontvangen. Hopelijk geldt vanaf 1 juli de regel dat er 100 mensen (volwassenen) 

bij elkaar mogen komen, dan kunnen we in het Trefpunt alles volgens de regels inrichten. 
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Samen voor de toekomst 

Formatie nieuwe schooljaar 
Hier onder leest u hoe de groepen en het team zijn ingedeeld het nieuwe schooljaar. De 

vacature intern begeleider is ingevuld. Anneke Waslander gaat met ingang van het 

nieuwe schooljaar aan de slag op onze locatie. Daar zijn we blij mee! Later zal zij zich 

een keer voorstellen via deze nieuwsbrief. 

 

2020-2021   

Basisgroep   Ma    Di    Wo   Do    Vr     

Unit 1a: groep 1,2   

leerkracht   
A   MB   A   A   A   

Onderwijsassistent L   L   L   F   F   

Unit 1b: groep 3,4   

leerkracht   
M   M   M   M   AH  

Unit 2:   

Groep 5,6   
MG   AH   AH   AH   MG   

Onderwijsassistent  F    F   -   R    R    

Unit 3:   

Groep 7,8   
MH   MH   V  * MH   MH   

 

A:Annelies Langbroek, MB: Mariëlle Bos, L:  Lianne Hofland, M:Marijke Moltmaker, AH: 

Annemarijn Hols, MG: Marloes Griffioen, F: Fabienne van de Fliert, R:Rachel Spoelstra, 

MH: Marcel Hertgers. 

V: vacature; deze vervult Arjan de Zeeuw, tot de herfstvakantie. Hij vervangt ook de 

maandagen en dinsdagen tot de herfstvakantie, tot zolang neemt Mariëlle verlof op. 

 

 
 

Oudergesprekken 

Zoals gebruikelijk zijn er gesprekken aan het eind van het schooljaar. U kunt zelf een 

verzoek doen als u graag in gesprek wil over uw kind, het kan ook zijn dat de leerkracht 

u uitnodigt.  Dat zal telefonisch zijn, omdat bezoek van ouders in de school nog niet is 

toegestaan.  

Wanneer u graag gebruik maakt van de mogelijkheid mag u een mail sturen naar de 

betreffende leerkracht(en). 
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Richtlijnen RIVM/GGD 
Hieronder leest u de nieuwste richtlijnen. We merken dat ouders die een kind ziek melden 

goed op de hoogte zijn van de richtlijnen, dat is fijn. Toch wel handig om steeds de 

nieuwste bij de hand te hebben. 

Beleid kinderen groep 1 en 2 

- Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere 

luchtwegklachten) mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een 

bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of 

benauwdheid hebben. Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts 

en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde 

coronapatiënt, blijven dus wel thuis. 

Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts 

bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het 

coronavirus. 

Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een 

nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met 

het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan. 

- Zijn er in een groep 1 of 2 meer dan 3 kinderen met koorts of benauwdheid, dan dient 

school dit te melden bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. 

 

Beleid kinderen groep 3 t/m 8 

- Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. Indien zij klachten hebben 

passend bij een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend 

neusverkoudheid. Als een kind getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve 

testuitslag), dan mag het weer naar school, ook als het nog klachten heeft. Als het kind 

niet wordt getest, mag het naar school als het kind klachtenvrij is. 

- Zijn er in een groep 3 t/m 8 meer dan 3 kinderen met luchtwegklachten (neusverkouden 

en/of koorts en/of hoesten en/of benauwdheid), dan dient school dit te melden bij de 

GGD, afdeling infectieziektebestrijding. 

 

Als ouders klachten van koorts en/of benauwdheid hebben, moeten kinderen thuisblijven 

tot de testuitslag van de ouder(s) bekend is. Als de ouder(s) geen corona-infectie blijkt te 

hebben (negatieve testuitslag), kan het kind weer naar school, ongeacht de klachten van 

de ouders. Als de ouder(s) wel een corona-infectie heeft (positieve testuitslag), zal de GGD 

contact opnemen met deze persoon en de isolatie en quarantaine maatregelen voor het 

gezin bespreken. Dit houdt in dat het kind niet naar de school zal mogen gaan. 

 

Doorgeven informatie bij ziekmelding 

Als u een ziekmelding doet, zal degene die op school opneemt, u het volgende vragen: 

gaat het om klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn? Heeft uw kind koorts, en 

zo ja, hoeveel? Wat is uw telefoonnummer? En als dat nodig is, mogen we dan uw 

telefoonnummer doorgeven aan de GGD? Dat scheelt ons veel tijd als er overlegd moet 

worden met de GGD.  
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Nieuwbouw 
Momenteel worden de (bamboe)houten delen op het gebouw aangebracht, waardoor 

steeds meer zichtbaar wordt wat de ‘look’ van het gebouw wordt. Mooi om te zien, op de 

foto een impressie.  

 

 23-6-2020 

 

Het was een sluimerend idee om nog een keer met alle leerlingen naar de ‘bouw’ te 

wandelen en daar een kijkje te nemen. We hebben besloten dat nu niet te doen.  

Als de richtlijnen het toelaten is dit wie weet in september wel mogelijk.  

 
Tot besluit 
Het is weer echt de tijd van ‘voor de zomervakantie’ , ook al duurt het nog ruim drie 
weken voor het zover is. Dat komt vooral door het stralende weer waarschijnlijk. Het 

wordt ook best warm einde van de week, dus het is wel een beetje door-buffelen soms. 
Maar we denken dat we het prima redden met de kinderen, we passen zo nodig het 
programma wat aan. Volgende week wordt het alweer wat minder warm.  

We werken hier zo lang mogelijk gewoon door met de kinderen. Er is genoeg te doen en 
bij regelmaat en structuur gedijen de kinderen prima. Met af en toe tijd voor een 
gekkigheidje, muziek, spel, tijd om te knutselen en met elkaar plezier maken natuurlijk! 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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Mededelingen van anderen 
 

 
 

 
 


