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Nieuwsbrief 4: maandag 5 oktober 2020. 

 

Dag van de leerkracht: 

Vandaag is het de dag van de leerkracht. Al het onderwijzend en onderwijsondersteunend 

personeel heeft vandaag een presentje ontvangen. 

 

Today it’s “teachers day”. Everyone who works at our school, received a present. 

 

 
 

 

Tweede tussenstand sponsorloop en statiegeld voor het schoolplein: 

Zelfs na de sport en spelochtend ontvangen we nog giften voor het schoolplein. Op dit moment is 

de tussenstand 1690 euro van alle giften totaal! 

 

We received nearly 1690 euro’s for the school playground! 

 

Tweede tussenstand totaal: 1690 euro. 
 

 

 

Werkzaamheden aan het schoolplein en hulp gevraagd: 

In de herfstvakantie starten we met de eerste werkzaamheden aan het schoolplein. Dit staat 

gepland op maandag, dinsdag en donderdag in de herfstvakantie. De eerste werkzaamheden 

zullen plaatsvinden op het peuterplein en een gedeelte van het grote plein. Hulp is welkom! U 

ontvangt hiervoor vandaag een extra brief over namens de werkgroep.  

 

In the holiday of fall we will start with the first renovations of the playground. This will happen 

on Monday, Tuesday and Thursday. We will work on the kindergarden playground and a small part 

of the big playground. We can use your help! You receive an extra letter today. 

 

 

  



Peutergroep: 

De Peutergroep Gezellehoek is vanaf nu bereikbaar op het telefoonnummer : 06-82468659.  

De vaste telefoonlijn komt hiermee te vervallen. 

 

The new telephone number of the toddlergroup is: 06-82468659. 

 
 

Noodunits op het plein: 

In de herfstvakantie starten we met de laatste renovatiefase van de school. Deze fase wordt 

versneld en daardoor ingrijpender aangepakt. Wat gaat er gebeuren?: 

 

In the holiday of fall, the last renovationpart will start. 

 

1. Voor de herfstvakantie verhuizen groep 1-2 en groep 4 terug naar het eigen, vernieuwde 

lokaal. Before the holiday of fall, children of group 1-2 and 4 go back to their normal 

classroom. 

2. Alle bouwmaterialen, hekken e.d. worden verplaatst naar de voorzijde van het gebouw. De 

gehele voorzijde van het gebouw wordt afgesloten voor kinderen, leerkrachten en ouders. 

All materials for the built go to the front of the school. The front of the school will be 

closed off for children, teachers and parents. 

3. Op dinsdag 20 oktober komen er 2 noodunits op het plein voor groep 5 en groep 6. Een 

verhuisbedrijf verhuist deze twee lokalen naar de units. On 20th of oktober 2 untis will 

be placed for group 5 and 6. 

4. Twee weken later komen er nog 2 noodunits op het plein voor groep 7 en groep 8. Een 

verhuisbedrijf verhuist deze twee lokalen naar de units. Two weeks later 2 units will be 

placed for group 7 and 8. 

5. NIP BB neemt tijdelijk plaats in de speelzaal. NIP BB goes to the playroom/classroom. 

6. De teamkamer, keuken, kopieerruimte e.d. wordt verplaatst naar de achterzijde van de 

school. The teachers room, kitchen etc  will go to the back of the school. 

7. De hoofdingang wordt afgesloten. De tijdelijke hoofdingang is de ingang via het hekje aan 

het fietspad bij mijn kantoor. The main entrance will be closed, the new main entrance 

will be at the back of the school, near my office/ next to the bicyclepath. 

8. De peuters, groepen 1-2 en 4 maken gebruik van de ingang via het zijhekje dat grens aan 

het peuterplein. Toddlers, group 1-2 and 4 will use the small gate by the small playground 

to enter school. 

 

Deze grote aanpak zorgt ervoor dat renovatie en onderwijs nog beter gescheiden wordt en dat 

beide werkzaamheden (renoveren en onderwijsgeven) tegelijkertijd door kunnen zonder al teveel 

overlast. 

This big re construction will give a good and fast result for the built. The way we organize it now 

will coast the least amount of building noise. 

 

 

Kinderboekenweek “En toen?”  

Van 30 september tot en met 11 oktober is het kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “En 

toen?” Er is een mooie opening geweest op dinsdag 29 september om 8.45 uur voor alle kinderen. 

In de dagen erna zijn er volop activiteiten die  plaatsvinden rondom de kinderboekenweek in de 

verschillende groepen: zo heeft juf Ineke in alle groepen het kinderboekenweeklied aangeleerd 

en wordt er groepsdoorbrekend voorgelezen voor en door de kinderen. Op woensdag 14 oktober 

sluiten we dit project met alle kinderen gezellig af.   

  

From 30 th of september till 11th of oktober there is childs books week theme: “And then” 



 

Datum eindmusical groep 8 is aangepast: 

De datum voor de eindmusical is aangepast. Deze plannen we in op donderdag 15 juli. 

The date for the group 8 musical is: Thursday 15th of July. 

 

Toetsing en LOVS systeem: 

De Gezellehoek stapt dit schooljaar over op een nieuw leerlingvolgsysteem: LOVS IEP. 

Momenteel werken we nog met CITO. IEP is een goede concurrent van CITO. We werken al een 

aantal jaren zeer succesvol met de eindtoets van groep 8 via IEP. Daarom hebben we besloten om 

alle andere toetsen van groep 3 tot en met 8 ook via IEP te gaan doen. 

De leerkrachten hebben hiervoor laatst een trainingsmiddag gehad. Op dit moment wordt alles 

verder ingericht, zodat we, wanneer alles gereed is, direct kunnen starten met de toetsen. 

Vanwege de lockdown vorig schooljaar, toetsen we in de maanden oktober en november extra, om 

zo meer gegevens te hebben over de kinderen en de totale groep. 

 

We are going to work with IEP tests instead of CITO. Iep is better for us and we already use 

the group 8 test from IEP with success. Because of the lockdown we are testing extra in 

oktober and november. We will start with that when everything is organized. 

 

Noodplan: 

De griepmaanden komen er weer aan en helaas hebben we ook nog steeds te maken met de 

coronamaatregelen. Hierdoor hebben we te maken met meer uitval van personeel en helaas 

minder invalbeschikbaarheid. Vorige week hebben we daarom van uit het bestaande verzuimplan 

een noodplan opgesteld, zodat we zo lang mogelijk aan het primaire proces, het goed onderwijs 

geven aan de kinderen, kunnen blijven voldoen. Ik licht u graag in over dit noodplan: 

 

1. Wanneer een medewerker ziek is, melden zij dat bij mij (Jessica). Ik vraag inval aan via 

het invalbureau “Leswerk.” 

2. Wanneer deze inval niet beschikbaar is (omdat er een tekort is), bel ik  collega’s die bij 

mij hebben aangegeven extra te willen werken. 

3. Wanneer zij niet kunnen of zelf ziek zijn, vraag ik collega’s die wel die dag op school 

werken, maar geen klas hebben (bijvoorbeeld onze intern begeleidster of collega’s met 

extra taken of ondersteunend personeel). Zij laten dan die dag hun taak vallen en gaan 

voor de groep. 

4. Wanneer dit niet meer mogelijk is, gaan we klassen opsplitsen. De bovenbouw kinderen 

(groep 6-7-8) worden verdeeld in kleine groepjes over de andere klassen en werken daar 

zelfstandig aan hun taken/ helpen in de groep. De middenbouw kinderen worden als 

combigroepen samengevoegd, dit omdat de aantallen kleiner zijn en er dan toch ook 

instructie gegeven kan worden. We proberen dan op dat moment 2 personen voor de 

grotere groep te hebben waarvan 1 leerkracht en iemand ter ondersteuning. Voor de 

kleutergroep is opsplitsen geen optie. Zij zullen dan naar huis worden gestuurd. 

5. Wanneer er echt geen andere oplossingen meer zijn, wordt de groep naar huis gestuurd. 

Ik probeer u daar zo duidelijk en zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. Voor 

kinderen die niet naar huis kunnen, wordt een oplossing gezocht. 

Wanneer jaargroepen tenminste drie keer zijn opgesplitst, worden zij ook naar huis gestuurd. 

Het opsplitsen vraagt namelijk erg veel van de kinderen en het personeel dat de groep draait. 

Wanneer er 4 groepen tegelijk moeten worden opgesplitst, sluit de school die dag. Er zijn dan 

immers teveel mensen afwezig om het primaire proces, goed onderwijs geven, nog te kunnen 

uitvoeren. Ik ga er hierbij wel van uit dat dit laatste uitzonderlijk is.  

Obo verzorgt geen thuisonderwijs aan groepen die thuis zijn of wanneer de school gesloten is. 

Zij gaat er nml vanuit dat dit van zeer korte duur is en dat het personeel door versneld testen op 

corona weer vlug ter plaatse is.  

In de praktijk kunnen we voorlopig prima uit de voeten met stap 1-2-3. We hopen dit zo lang 

mogelijk te kunnen doen. Ik informeer u daar waar het nodig is. 

 

 



Because of the season and corona, more employees will be absend. We do not always have 

substitute teachers available. We have made an emergencyplan for this. In this plan other 

collegues will be asked to come to work extra, or ambulant teachers will work in the class instead 

of their extra tasks. If that is not possible, we will split classes between other classes. Group 1 

and 2 will go home then. If we do not have any othe solutions, classes will be send home. If their 

are 4 or more classes without a teacher, school closes for that day. Right now, we cope with 

substitute teachers and our own teachers. I hope to continue like this.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


