
   
 

Pannerden, 05-02-2021 

Beste ouders en verzorgers, 

We verheugen ons erop om de kinderen weer op school te mogen ontvangen aanstaande maandag 8 

februari. Via deze weg willen we nogmaals benadrukken dat we de samenwerking tussen leerkrachten 

en ouders de afgelopen periode tijdens de lockdown als zeer prettig en tevens onmisbaar hebben 

ervaren. Heel fijn dat we er samen voor hebben kunnen zorgen dat het onderwijs, zo goed als mogelijk, 

door is gegaan. Daar zijn we als school erg trots op! 

Veiligheid 

De onderwijsraad heeft een nieuw protocol opgesteld omtrent de heropening. We willen benadrukken 

dat u erop mag vertrouwen dat wij als school er alles aan doen om de schoolgang voor zowel kinderen 

als leerkrachten veilig te laten plaatsvinden. Hiervoor volgen we de adviezen vanuit de onderwijsraad 

en de aanvullende richtlijnen voor alle scholen van LiemersNovum.zie brief in de mail van 04-02-2021 aan alle ouders en 

verzorgers van LiemersNovum 

- Het halen en brengen van de kinderen gebeurt door maximaal 1 volwassene per gezin. De 

kinderen worden afgezet en opgehaald bij het schoolmuurtje en komen zelfstandig naar 

binnen. Ouders / verzorgers blijven dus achter het muurtje. Wilt u zelf letten op de 1,5 meter 

met ouders/ verzorgers onderling? 

- Ouders komen alleen op uitnodiging van ons in het schoolgebouw en houden zich daarbij aan 

de afgesproken onderlinge afstand; mondneuskapje is verplicht.  

- Voorlopig organiseren wij geen samenkomsten in het schoolgebouw waarbij kinderen van 

verschillende groepen bij elkaar komen. 

- Als een kind corona-gerelateerde klachten heeft in combinatie met koorts, vragen wij u 

conform het overheidsbeleid, uw kind te laten testen. We vernemen graag de uitslag van de 

test. 

- Als een kind in de klas positief test, moet de gehele klas in quarantaine. Dit geldt voor alle 

kinderen in de klas inclusief de betrokken leerkracht(en). Er zal dan voor deze kinderen geen 

noodopvang zijn op school. U dient hier dan zelf een oplossing voor te vinden. Broertjes en 

zusjes van kinderen uit deze klas hoeven, behoudens de broertjes en zusjes van het besmette 

kind, indien er geen klachten zijn niet in quarantaine. 

- We zullen zoveel mogelijk inzetten op thuisonderwijs in zo’n periode.  

- Vanaf de vijfde dag kunnen de kinderen uit de klas van de positief geteste klasgenoot zich ook 

laten testen. Is de testuitslag negatief, dan mag uw kind weer naar school. Ouders die hun 

kind(eren) niet wensen te laten testen moeten, voor zover nu bekend, hun kind(eren) niet vijf 

maar tien dagen thuis houden.  

 

Onderwijskundige aanpak 

- De komende periode richten we ons naast het reguliere onderwijsprogramma ook weer extra 

op de groepsvorming. Na zo’n lange periode van online werken zullen de kinderen blij zijn dat 

ze elkaar weer zien in de klas en dingen samen kunnen doen. 

We kijken de komende periode heel goed waar extra aandacht nodig is wat betreft leerstof en 

welbevinden.  

- Vervolgens nemen we in de periode na de voorjaarsvakantie, wanneer de kinderen weer 

gewend zijn aan het schoolritme de toetsen van het leerlingvolgsysteem (cito) af. We zullen 

de uitslagen van de toetsen vooral gebruiken om te meten waar de kinderen op dat moment in 

hun leerontwikkeling staan en hoe we ons onderwijs hierop verder in kunnen richten. 
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- De resultaten van de toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met de 

ib’er.  

- Op woensdag 31 maart ontvangt uw kind het rapport en wordt er vanaf 1 april een online 
gesprek gepland waarbij de kinderen vanaf groep 5 van harte uitgenodigd zijn ook mee te 
doen. 

- Voor groep 8 geldt dat zij in maart het definitieve schooladvies ontvangen. Hoe dit in zijn werk 
gaat, wordt u zo spoedig mogelijk uitgelegd middels een aparte brief. 

Wij realiseren ons dat de planning enigszins verandert door de schoolsluiting. Wij gaan ervan uit dat 

we op deze manier op een goede en zorgvuldige manier omgaan met de situatie zoals deze nu is.  

Praktische zaken 

- Komende maandag gaan de scholen open. Wilt u ervoor zorgen dat alle schoolboeken, 

schriften, gemaakt schoolwerk en de mogelijk geleende devices en opladers maandag weer 

volledig en onbeschadigd naar school worden meegenomen? 

- Verjaardagen vieren: er zal zeker aandacht worden geschonken aan de verjaardag van uw 

kind. Trakteren mag, maar alleen verpakte traktaties zijn toegestaan.                                                       

De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 kunnen helaas ook de komende periode nog 

niet aanwezig zijn bij het verjaardagsfeest van hun kind in de klas. 

- Gymlessen groep 3 t/m 8: de gymlessen in sporthal De Pauwengaard worden volgende week 

nog niet hervat. Na de krokusvakantie hoort u hier van de leerkracht van uw kind(eren) meer 

over.  

- Wilt u een leerkracht spreken, dan kan dat natuurlijk. Gebruikt u hiervoor dan de mail of 

telefoon. Dit zullen wij ook doen wanneer wij u graag willen spreken.  

- Volgende week vrijdag 12 februari mogen de kinderen verkleed op school komen. Het 

meenemen van confetti en losse accessoires is niet toegestaan. 

Vriendelijk verzoek 

Wilt u komend weekend zelf de hoofdluiscontrole uitvoeren om een “hoofdluisuitbraak” te voorkomen? 

Alvast onze dank hiervoor.  

Vragen?  

We hebben allemaal te maken met een vreemde tijd. Dit vraagt veel van iedereen. We begrijpen 

ieders bezorgdheid. We vertrouwen op uw begrip voor de maatregelen die we moeten treffen om onze 

school weer op een goede en veilige manier te kunnen openen. 

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op of mail uw vragen naar 

directie.scathe@liemersnovum.nl 

 

Met vriendelijke groet, namens het team van basisschool ’t Scathe, 

Diane Max-Hermsen 
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