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Agenda 2020-2021
09-09

Start actie Jantje Beton

09-09

OR

16-09

Juf Marloes, juf Lydia cursus

17-09

Juf Anja afwezig OMT

COVID-19
De maatregelingen m.b.t. het corona virus,
veroorzaken landelijk hier en daar onrust
omdat die op verschillende manieren uit te
leggen zijn. Deze onrust voelen wij ook op
school. Ouders stellen vragen of hun kind nu
wel of niet aan bepaalde activiteiten mee mag
doen. In de eerste plaats ligt de
beoordeling bij de ouder! Ouders staan het
dichtst bij hun kind. Bij ernstige twijfel kunt u
contact opnemen met de GGD. Mondkapjes
zijn (zie site GGD) op de basisschool in
geen enkel geval nuttig. We gaan de herfst
tegemoet en dan worden we geconfronteerd
met de griep. De vraag zal dan ook weer zijn:
wanneer houd ik mijn kind thuis. De GGD zegt
hier het volgende over:
Mag een kind met een verkoudheid naar
school en de BSO?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de
basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school en de
BSO mogen, behalve:
•
•
•

als het kind ook koorts of andere
COVID-19-klachten heeft;
als het kind een huisgenoot is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last
van benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:
•

•

bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last
van benauwdheid heeft.
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of
chronisch verkouden is, dan herkent u
de klachten. Het kind mag dan gewoon
naar school of de kinderopvang.
Twijfelt u, of zijn de klachten anders
dan u gewend bent? Houd het kind dan
thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij
zijn of laat uw kind testen.

Uiteraard hopen we dat kinderen niet te
gauw of te pas en te onpas worden
thuisgehouden. Het normale
schoolprogramma moet weer gewoon
doorgang vinden. Ook leerkrachten zullen

goed afwegen in welke gevallen ze veiliger
thuis kunnen blijven. Uiteraard moeten ook
zij zich aan de voorschriften houden. We
sluiten dan ook niet uit, dat vervanging niet
altijd geregeld kan worden. In dat geval
zullen we weer de maatregel instellen dat bij
afwezigheid van een leerkracht, alleen de
leerlingen worden opgevangen waar geen
andere opvang voor mogelijk is.
Zie verder in de bijlage de beslisbomen voor 0
t/m 6 jarigen en 7 t/m 12 jarigen.
Actie Jantje Beton
Onze school doet om het jaar mee aan de Jantje
Beton actie. Het andere jaar is de
Kinderpostzegelactie. Twee jaar geleden heeft de
Jantje Beton actie de school rond de €500
opgeleverd. Dit geld wordt gebruikt om dit jaar
nieuwe schoolshirts aan te schaffen. Deze actie
ligt bij de OR. We hopen ook dit jaar op een
goede opbrengst.
Plak- en pakactie
Een andere actie war de OR zich voor inzet is de
plak- en pakactie van AH Oosterwolde. U heeft
daarover een mail van de OR ontvangen. De
actie loopt van maandag 31 augustus tot zondag
22 november. U kunt sparen voor onze school
(blauwe brievenbus bij het servicepunt in de
winkel) en er zijn ook nog eens extra punten te
verdienen door een poster op het raam of
voordeur te plakken. Via de site
www.blijvenplakkendus.nl wordt regelmatig een
tussenstand bijgehouden.
De opbrengst van deze actie is bedoeld om de
schoolreisbijdrage voor de ouders zo laag
mogelijk te houden.
Energiecoach
De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 CO2neutraal zijn. Landelijk is dat ook een opdracht
aan de gemeenten om hier actie op te
ondernemen. Op de scholen is dan ook een
regelmatig aanbod van acties. We moeten
allemaal ons inzetten voor duurzaamheid om ook
in de toekomst onze aarde leefbaar te houden.
Zo is er op 9 oktober de dag van de
duurzaamheid. Wethouder Fimke Hylkema zal
dan onze school bezoeken. Verder doen we als
school mee aan ‘Wortels en Vleugels’, een
programma voor alle groepen over
duurzaamheid. Deze week krijgen de kinderen
van de gemeente een folder, om ook thuis iets
aan duurzaamheid te doen: kinderen worden dan
thuis de energie coach. Uiteraard beslist u zelf
of u hier wel/niet aan mee wilt doen. De folders
zijn vandaag uitgedeeld. De actie start op 3

oktober en duurt 5 weken. De inschrijving is
voor 27 september op
www.juniorenenergiecoach.nl
De Veerkieker en Wortels & Vleugels
Door de corona konden vorig jaar de excursies
niet doorgaan, maar hierbij de planning voor
dit schooljaar.
Datum/tijd
Ma 19 okt
9.00-10.30

groep
5-6

onderwerp
Molenaar op
school

Di 20 okt
9.00 -10.45

5-6

Excursie molen

Do 22 okt
9.00 – 11.30

5-6

Kunstenaar in de
klas

Do 19 nov
9.00 – 10.30

3-4

’t Kiekhuus
Wolvega

Ma 23 nov
9.00 – 10.30

3-4

Kunstenaar in de
klas

Wo 10 febr
9-9.30
Vr 12 februari
9.00-10.30

7-8

Proefkolonie in de
klas
Bezoek
proefkolonie

Di 9 maart
9.00 – 12.00

7-8

Proefkolonie film
maken/gastdocent

Di 1 juni
9.00 -10.30

7-8

Afvalcoach in de
klas (W & V)

Wo 2 juni
9.00 – 10.30

1-2

Do 3 juni
10.30 – 12.00

5-6

Sporen in de
natuur Appelscha
(W & V)
Bezoek Cruydt
Hoeck
(W & V)

7-8

Nog even voor de nieuwe ouders: het
programma van De Veerkieker is het
alternatief voor de scholen die een vrijstelling
hebben voor het vak Fries. Uiteindelijk is het
wel de bedoeling van de Provincie dat in 2030
op alle scholen in Friesland Fries wordt
gegeven. Vorig jaar lag de nadruk op attitude,
dus de houding t.o.v. het Fries, dit jaar komt
dar ‘luisteren’ bij. Denk bv. aan het luisteren
naar Friese verhalen, liedjes, TV programma’s.
‘Wortels en Vleugels’ wordt de leerlijn
duurzaamheid. Dit jaar wordt begonnen met
de groepen 1(2), 5(6) en 7(8).

Overleg MR-OR-Team
Ieder schooljaar starten we met een
gezamenlijke vergadering van MR OR en team.
We blikken kort terug op het afgelopen
schooljaar en bespreken allerlei zaken die ons in
het nieuwe schooljaar te wachten staan. We
moeten daarbij ook anticiperen op de kans dat
sommige activiteiten er anders uit zullen gaan
zien dan we gewend zijn, omdat de
coronamaatregelen ons daarvoor beperkingen
oplegt. Denk bv. aan Sinterklaas en Kerst.
We hebben ook gesproken over de
schoolontwikkeling en zaken zoals Gezond
Gedrag en Verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid
In de korte tijd dat we nu naar school gaan,
heeft zich al twee keer een onveilige situatie bij
het uitgaan voorgedaan. Het betreft deze
situatie:

Er zijn chauffeurs die hun auto op deze plek
parkeren en bij het achteruitrijden vergeten dat
er ook kinderen langslopen of fietsen. Deze plek
is sowieso geen parkeerplek en daar waar wel
geparkeerd mag worden, blijft het oppassen
geblazen. Wij hebben deze situatie ook namens
de MR en OR voorgelegd aan de gemeente en
aan onze wijkagent. Wilt u er aub rekening mee
houden en ook andere ouders er op wijzen?
Naschoolse activiteiten kalender
De kinderen hebben deze week de nieuwe
kalender buitenschoolse activiteiten
meegekregen.
Bibliotheek
In de bijlage nieuws vanuit de bibliotheek.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

