
 
 
Opheusden, 23 september 2020                          nieuwsbrief nummer 3  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Protocol thuiswerken  
Het protocol dat we klaar hadden is inmiddels alweer grotendeels aangepast. Er zijn een paar 
belangrijke wijzigingen in het huidige beleid als het gaat om thuis blijven van leerlingen en 
leerkrachten. 

1. Leerlingen tot en met 12 jaar met milde verkoudheidsklachten mogen gewoon naar school. 
2. Leraren met milde klachten kunnen sneller getest worden. 

 
Ondanks bovenstaande maatregelen kan het toch voorkomen dat we weer over moeten schakelen 
op thuisonderwijs.  
 
Protocol Groep 3 t/m 8 
 
Scenario 1: 
De leerkracht is door de RIVM richtlijnen gedwongen thuis te blijven.  
Stap 1:  
           1. Niet in staat thuis te werken.  Ga naar stap 2; 
           2. Wel in staat thuis te werken.  Ga naar stap 3. 
Stap 2:  

 We zoeken vervanging voor deze groep.   
 Is inval niet mogelijk? Dan krijgen de leerlingen van deze groep vrij.  
 Als leerlingen onverwacht vrij zijn doen we ons best om u hierover uiterlijk 7:15 uur te 

informeren via Parro en de mail. 
 Voor ouders die hun kinderen niet kunnen onderbrengen is noodopvang beschikbaar.   

Stap 3: 
 De leerkracht stuurt voor 7.15 uur ’s ochtends ouders een bericht via Parro en de mail dat 

de leerlingen uit betreffende groep thuis zullen werken.  
 De leerkracht stuurt vervolgens z.s.m. het thuiswerkprogramma door naar de ouders.  
 Het thuiswerkprogramma is een ten minste ochtend vullend programma; 
 Het programma is gericht op de hoofdvakken taal, spelling, rekenen en lezen. Ook wordt er 

invulling gegeven aan het bijbelonderwijs; 
 Als de leerkracht langer dan één dag thuis moet blijven zorgt hij ervoor dat de leerlingen 

het lesprogramma tijdig (uiterlijk 8.30 uur ’s ochtends) ontvangen; 
 Indien ouders thuis geen beschikking over een laptop, Chromebook of computer  hebben, 

wordt er bij uitzondering door school een Chromebook ter beschikking gesteld.   
 
Scenario 2: 
Een leerling is door de RIVM richtlijnen gedwongen thuis te blijven. 
Stap 1: 

 Ouders melden het thuisblijven van hun kind tijdig, maar uiterlijk 8.00 uur ’s ochtends d.m.v. 
een mail naar de leerkracht of doen een ziekmelding via de website. 
1. Leerling is niet in staat thuis te werken en wordt ziek gemeld. 
2. De leerling is wel in staat thuis te werken.  Ga naar stap 2. 

Stap 2: 
 De leerkracht mailt z.s.m. het dagprogramma door naar de ouder(s). Indien nodig en 

indien mogelijk met instructies; 



 Het thuiswerkaanbod voor individuele leerlingen is eveneens gericht op de hoofdvakken; 
 Leerlingen die thuis werken kunnen tijdens schooltijd helaas  geen hulp vragen aan de 

leerkracht. Wel is het mogelijk om na drie uur contact op te nemen met de meester of juf. 
 

Groep 1 en 2 
Als de leerkracht ziek is, of klachten heeft en thuis moet blijven, proberen we een vervanger te 
regelen. Mocht dat niet lukken dan zijn de leerlingen die dag(en) vrij en schakelen we evt. over op 
thuisonderwijs. Kinderen die gebruik maken van de noodopvang worden verdeeld over de andere 
kleutergroep(en).  
Leerlingen die vanwege RIVM richtlijnen gedwongen thuis moet blijven krijgen geen thuiswerk. Op 
het moment dat een kind langer dan 1 week thuis is, wordt er overlegd of het verstandig is om 
thuiswerk te organiseren.    
 
We hopen nogmaals dat het voor iedereen behapbaar blijft en het aantal ziekmeldingen mee mag 
vallen. We zijn hierin afhankelijk van de Heere en uw gebed is dan ook onmisbaar! 
 
Startgesprekken 
Het was fijn om u als ouder(s) weer op school te zien. We hebben de startgesprekken als positief 
ervaren en willen u bedanken voor uw komst, openheid en vertrouwen. Het is goed voor de 
kind(eren) om de lijntjes tussen leerkracht en ouder(s) kort te houden.  
 
Adreswijswijziging 
Wilt u adreswijzigingen op tijd aan ons doorgeven dan kunnen wij het verwerken en blijven onze 
gegevens kloppend. 
Alvast bedankt! 
 
Typen (herhaalde oproep) 
Leerlingen uit groep 6,7 en 8 kunnen zich weer opgeven voor de typecursus. (zie bijlage) Van 
harte aanbevolen. 
 
Uitgestelde start Benjaminclub 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Normaal gesproken zou de  Benjaminclub eind deze maand weer beginnen! Maar jullie snappen 
het misschien al wel; door de corona veranderen er dingen om ons heen. Zo ook de club. We 
vinden het veiliger om te wachten  met de clubmiddagen en willen proberen in januari 2021 te 
beginnen. 
We hopen dan weer heel veel kinderen te ontmoeten en samen na te denken over de Bijbel en wie 
de Heere Jezus is. Gelukkig verandert Hij nooit. 
 
Hartelijke groeten van alle juffen van de Benjaminclub 
 
Kinderboek 
Zoals u misschien weet is schrijven een hobby van me. In September is er een nieuw kinderboek 
uitgekomen.  De titel is ‘Tornado’ en het is geschreven voor kinderen vanaf elf jaar. Het boek is op 
school te koop en wordt tot januari aangeboden voor de actieprijs van €7,50  
De opbrengst is net als vorig jaar voor de school!  
Bestellen is niet nodig. Er ligt een voorraad boeken op school. Hopelijk kunnen veel kinderen ervan 
genieten!  Ook van mijn eerste boek ‘Onder Vuur’ zijn er nog een aantal boeken op voorraad. Deze 
kost nu €9,50     
Meer informatie:  
www.hertog.nl/artikel/9789033130557/Tornado/ 
  
Belangrijke data tot de herfstvakantie 
28 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team 
19 t/m 23 oktober - herfstvakantie 
 



Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


