
 

 

Nieuwsbrief 5 februari 2021 

 
 
We gaan weer open! 
Maandag gaan onze deuren weer open voor de kinderen van Los Hoes. Alle kinderen mogen dan 
weer alle dagen naar school: samen leren, samen werken en spelen met alle klasgenoten. Heel fijn, 
maar ook best een beetje spannend misschien. 
Op basis van de richtlijnen vanuit het ministerie en het protocol dat door de PO-raad is opgesteld, 
hebben wij een plan gemaakt hoe we op een veilige en verantwoorde manier weer op school met 
elkaar aan het werk kunnen. Gisteravond, in een extra MR-vergadering, is dit plan besproken met de 
gehele MR en goedgekeurd. 
In deze nieuwsbrief zullen wij de voor jullie belangrijke informatie uit dit onderwijsplan met jullie 
delen. In de brief die jullie deze week van de bestuurder van Stichting Keender hebben ontvangen, is 
al algemene informatie over de heropening met jullie gedeeld. 
 
 
Brengen en halen 
Laat de kinderen voordat zij naar school komen thuis alvast het toilet gebruiken en hun handen goed 
wassen. Wij willen jullie vragen de kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. 
Wanneer dit niet mogelijk is, is het dringende advies vanuit de overheid om één van de ouders het 
kind/ de kinderen te laten begeleiden, waarbij deze ouder een mondkapje draagt. Ouders mogen 
niet op het plein en in de school komen. Zij blijven buiten het hek en houden de 1,5 m afstand in 
acht. Tip: loop niet helemaal mee naar het plein en spreek met je kind af, dat je op dezelfde plek ook 
weer zult staan als het kind uit school komt. 
De inloop is van 8.15 uur tot 8.30 uur. De kinderen gaan door de eigen ingang naar binnen (OB, MB 
en BB; mentorgroep Carla/Mirjam en mentorgroep Ellen via de hoofdingang). Willen jullie met je 
kind bespreken dat het direct doorloopt naar de eigen groep? De kinderen nemen hun jas en tas 
(met de schoolmaterialen van de afgelopen periode en hun eten en drinken) mee in de groep. Losse 
werkbladen hoeven niet mee terug naar school. Er zal in de trappenhuizen een personeelslid staan 
om de kinderen te stimuleren vlot door te lopen. 
Bij het naar huis gaan zullen de groepen per uitgang één voor één naar buiten komen. Na schooltijd 
gaan de kinderen direct naar huis. Moet je kind naar de noodopvang bij de BSO, geef dit dan door 
aan de mentor van je kind. 
 
In de groep 
De groepen zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk afstand van elkaar kan worden gehouden. De 
kinderen zullen de hele week aan dezelfde tafel zitten, om de risico’s op mogelijke verspreiding van 
het virus zo klein mogelijk te houden. Mocht er een kind besmet zijn, dan hebben wij direct in beeld 



bij welke kinderen het aan tafel heeft gezeten en hebben wij deze informatie voor de GGD. De week 
erna kunnen de kinderen weer een andere plek kiezen en zitten ze daar opnieuw de hele week. 
Volwassenen hoeven niet de 1,5 m afstand van kinderen te houden. In de BB proberen de 
leerkrachten zoveel mogelijk wel deze 1,5 m afstand van de kinderen te houden, vanwege de leeftijd 
van deze kinderen. Wanneer leerkrachten op korte afstand van een kind moeten zijn, zullen zij de 
duur van dit contact beperken. 
Mondkapjes worden in school niet verplicht. Personeelsleden of kinderen die zich prettiger voelen bij 
het dragen van een mondkapje kunnen hier zelf voor kiezen. 
We werken niet groepsdoorbrekend. Elke groep blijft in de eigen klas. Tijdens de pauze zijn er 
speelplekken per groep. Dit betekent dat er dus geen contactmomenten zullen zijn met kinderen uit 
andere groepen, hoogstens een kort contact in de toiletruimte, omdat van deze ruimte door 
verschillende groepen gebruik moet worden gemaakt. 
Onderwijsassistenten en remedial teachers zullen niet in de verschillende groepen ondersteunen 
vanwege het mogelijke risico op verspreiding van het virus. Zij werken buiten de groep met kinderen 
die extra zorg nodig hebben. Ook hierbij worden geen kinderen uit verschillende groepen geclusterd. 
 
Traktatiebeleid 
Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen trakteren. Er mogen alleen voorverpakte traktaties worden 
uitgedeeld. Neem contact op met de mentor om afspraken te maken over de dag waarop het kind zal 
trakteren. Wanneer het kind niet zelf de traktatie mee kan krijgen, kun je met de mentor afspreken 
dat zij buiten de traktatie van je zal aannemen. 
 
Hygiënemaatregelen 
Zoals we dat ook voor de schoolsluiting deden, worden op vaste momenten per groep de handen 
gewassen. Ook na elk toiletgebruik moeten de kinderen de handen wassen. Dat is niet voor alle 
kinderen vanzelfsprekend. Willen jullie ze hier op wijzen? 
Onze schoonmaakster zal aan de schoonmaak van contactpunten en de toiletten extra aandacht 
besteden. 
 
Wegstuurbeleid 
Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt of ziek wordt, zal de ouder worden gebeld 
en moet het kind meteen worden opgehaald. 
 
Thuisblijfregels 
We passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Deze zijn in het laatste 
protocol voor het basisonderwijs (4 feb. 2021) nog weer bijgesteld. Waarschijnlijk zal dit weekend 
ook een nieuwe beslisboom op de website van Boink worden geplaatst. 
De volgende richtlijnen gelden nu: 
 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met: 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• als ze af en toe hoesten; 

• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 
 
Zij moeten thuisblijven als: 

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest; 

• als zij getest gaan worden en/ of in afwachting zijn van het testresultaat; 

• het kind een contact is van een patiënt met bevestigde COVID-19 infectie; 



• het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 
koorts heeft en/ of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft; 

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft 
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 
periode mag het kind daarna weer naar school. 

 
Zie voor meer informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen  
 
Onderwijs 
In alle groepen zullen we veel aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen. We weten 
van de vorige schoolsluiting dat de kinderen ook graag weer ‘gewoon’ aan het werk willen. 
In de afgelopen weken hebben we veel kunnen lezen over leerachterstanden bij kinderen. Als school 
zijn wij hier niet bang voor. Wij hebben gemerkt dat kinderen en ouders het thuisonderwijs op een 
zeer goede manier gevolgd hebben. Wat een inzet heeft iedereen getoond! 
 
Natuurlijk kan het zijn dat bepaalde kinderen een gedeelte van de lesstof niet opgepakt hebben. Dat 
geldt niet alleen voor kinderen op onze school, maar voor alle kinderen in Nederland. En laten we 
vooral niet de illusie hebben dat kinderen op school wel altijd alle lesstof in één keer meekrijgen en 
onthouden. In de komende tijd zullen we zeker werken aan de evt. ontstane (kleine) hiaten. Dit geldt 
niet alleen voor dit schooljaar, maar ook voor de toekomst.  
 
Wij denken dat kinderen (en ook leerkrachten en ouders) in deze periode veel andere lessen hebben 
geleerd. Het gaat hierbij om belangrijke zaken waar je in je verdere leven veel aan hebt. Denk bijv. 
aan: planmatig werken, flexibel omgaan met een nieuwe situatie, zelfstandig problemen oplossen, 
omgaan met uitgestelde aandacht, digitale vaardigheden, ervaren dat schermpjes niet zaligmakend 
zijn, genieten van kleine dingen in het leven, het belang van sociale contacten (en wat het met je 
doet als je deze mist), ervaren dat gezelligheid en vriendelijkheid thuis de allerbeste basis is, enz., 
enz. En van al die geleerde vaardigheden kunnen we in ons toekomstige onderwijs weer gebruik 
maken. 
 
Beweegactiviteiten 
De gymlessen vervallen voorlopig. Er worden voor elke groep daarom buiten bewegingsactiviteiten 
georganiseerd. Deze activiteiten kunnen in gewone kleding worden uitgevoerd. Bij slecht weer 
vervallen de bewegingsactiviteiten en wordt in de klas een alternatief ontspanningsmoment 
aangeboden. 
 
Quarantaine/thuiswerk 
Wanneer een kind thuis moet blijven vanwege klachten, maar wel in staat is schoolwerk te maken, 
kan het in Basispoort direct aan het werk. Bewaar dus de inloggegevens goed. Een pakketje met 
materialen voor thuis gaat, indien gewenst, op de tweede dag mee naar huis. Waar mogelijk kan het 
kind via Teams aansluiten bij instructies in de groep. 
Voor de situatie waarin een hele groep in quarantaine moet, hebben we een plan klaarliggen hoe we 
dan te werk gaan. Dat zal dan met de betreffende groep gecommuniceerd worden. 
 
Personeel 
Ook voor het personeel gelden verschillende maatregelen om de risico’s op verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk te beperken. Personeel dat niet rechtstreeks ingezet wordt voor het onderwijs 
aan de kinderen moet vanuit huis blijven werken. Collega’s moeten na schooltijd zo snel mogelijk 
naar huis. Pauze moet op de eigen werkplek worden gehouden en overleggen, gesprekken, e.d. 
mogen alleen online worden gevoerd. Dat betekent dat collega’s na schooltijd dus niet altijd via het 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


telefoonnummer van school bereikbaar zijn. Via mail en Teams kun je natuurlijk altijd contact met de 
leerkracht zoeken wanneer je iets wilt delen of vragen hebt. Hun werkdag eindigt rond 16.30 uur. Zij 
zullen onder werktijd proberen zo snel mogelijk te reageren. 
 
 

Sneeuw 
Naar alle waarschijnlijkheid mogen we dit weekend een pak sneeuw 
verwachten. Hopelijk kunnen de kinderen prachtige sneeuwpoppen gaan 
maken, sneeuwballengevechten houden en heerlijk glijden met de slee. 
De sneeuwbrigade van Los Hoes (een groep ouders die ons helpt het 
trottoir naar school en de paden naar de ingangen sneeuwvrij te maken) 
is al opgeroepen standby te zijn. Fijn dat zij ons daarbij te hulp komen! 
Waarschijnlijk zullen kinderen maandag met snowboots naar school 
komen. Zoals in de schoolgids vermeld, moeten deze in de hal (van het 

trappenhuis) worden uitgedaan en mogen de kinderen op sokken (of eventueel pantoffels) verder de 
school in. We zullen de kinderen helpen met het uitdoen van de laarzen, zodat ze zo snel mogelijk 
door kunnen naar de eigen groep. 
 
 
Carnaval 
Aanstaande vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen. We 
maken er in de eigen groep een gezellige morgen van met elkaar, binnen 
de maatregelen die nu gelden. De kinderen krijgen die ochtend wat te 
drinken en een traktatie. Zij hoeven niet zelf wat mee te brengen voor 
de pauze. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij. 
 
Hoofdluis 
Willen jullie je kind zelf goed controleren op hoofdluizen? De hoofdluiscontrole op school kan 
natuurlijk nog steeds niet plaatsvinden. 
 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is deze week, na goedkeuring door de 
medezeggenschapsraden van alle scholen in Haaksbergen, vastgesteld. 
 
Herfstvakantie   18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie   27 december t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 25 februari 2022 
Pasen     18 april 2022 
Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaartsdag + vrijdag 26 en 27 mei 2022 
Pinksteren    6 juni 2022 
Zomervakantie   11 juli t/m 19 augustus 2022 
 
Het vakantierooster is ook op onze website geplaatst. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 



12-02   Carnaval 
(Kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 12.00 uur; ‘s middags vrij!) 

17-02 en 18-02  Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 (online) 
19-02   Studiedag (Kinderen vrij!) 
20-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 
 



 


