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Terug 

 

Kijk daar staat mijn juf 

Ze staat gewoon weer op het plein 

Vandaag mag ik terug naar school 

Wel spannend maar ook fijn 

 

Het wordt een fijne dag vandaag 

Toch heb ik rare kriebels in mijn maag 

Ik zie mijn vriendjes weer 

Maar toch is het anders dan de vorige keer 

 

Mama zegt dat ik alleen moet 

Naar de juf daar bij de deur 

Dat ik gewoon door moet lopen 

Geen gemiep 

En geen gezeur 

 

Ik zou zo graag de juf weer kroelen 

Haar grote hand in de mijne voelen 

Maar mama zegt: geef de juf maar geen hand 

En houd anderhalve meter afstand 

 

Het enige dat ik wil 

Is knuffelen met de juf 

Dan geef ik haar maar geen hand   -  Esther Luijten    - 

Corona 
NA 11 MEI 

 

IN DEZE BRIEF 
  PG. 1 

Reden wijzigen actieplan 

  PG. 2 

Actieplan #2 

  PG. 5 

Nieuwsberichtjes 

  PG. 6 

Informatie van de verschillende groepen 

 

 

  REDEN WIJZIGEN ACTIEPLAN 

Vorige week ontvingen jullie ons actieplan. Het bestuur van Catent 

heeft het plan gelezen en het afgekeurd. Het kabinet heeft richtlijnen 

opgesteld, met als doel het inperken van het coronavirus. Bij het 

opstellen van deze richtlijnen heeft het kabinet (helaas voor ons) 

geen onderscheid gemaakt tussen grote(re) en kleine(re) scholen.   

In ons originele actieplan voldoen wij niet aan de volgende bepaling; 

het kabinet bepaalt dat alle leerlingen de helft van de onderwijstijd 

les op school krijgen en dat in het regulier basisonderwijs de helft van 

de leerling populatie aanwezig is (plus noodopvang). 

 

Wij kunnen op alle andere punten ons plan verantwoorden, alleen 

niet op het leerlingaantal. Het bestuur heeft ons daarnaast 

nadrukkelijk gevraagd om in actieplan#2, meer dan in het originele 

plan, ons te houden aan de richtlijn van het beperken van de haal- 

en breng momenten op een dag. Hierdoor zijn we genoodzaakt om 

met hele dagen te werken in plaats van 2 groepen een halve dag. 

Volgens ons (MR en team) is dit (in deze omstandigheden) niet het 

meest ideale plan. Wij moeten ons echter net als iedereen aan de 

richtlijnen van het kabinet houden. Over het vervolg (na 19 mei) gaan 

het team en de MR in overleg. 

Bij de Kanjers die jullie 

vorige week hebben 

gekregen zat ook een zakje 

bloemzaadjes. Die zijn niet 

van ons. In de bijlage in de 

vorige mail (24 april) lezen 

jullie meer. 
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Dan komen wij op het volgende plan (actieplan#2).  

We hebben een blauwe en gele groep samengesteld op basis van 

gezinssamenstelling. Waar mogelijk hebben we rekening gehouden met de te 

verwachten groepsgrootte op de buitenschoolseopvang. We hebben het rooster 

zo ingedeeld dat alle kinderen 50% aanwezig zijn op school. We hebben in 

eerste instantie een indeling gemaakt tot de Hemelvaart. 

De indeling over de twee groepen leerlingen die tegelijkertijd naar school komen 

is vast en varieert dus niet. De indeling leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

 ma di Wo do Vr 

Week 11 mei schooldag thuis schooldag schooldag thuis 

Week 18 mei schooldag thuis thuis Hemelvaart Hemelvaart 

      

Week 11 mei thuis schooldag thuis thuis schooldag 

Week 18 mei thuis schooldag schooldag Hemelvaart Hemelvaart 

Wat gaat er ook anders in dit plan (ten opzichte van het eerdere plan): 

 Op de dagen dat de kinderen naar school gaan hanteren we de normale schooltijden. Dus 8.30 uur tot 

14.15 uur met 2 pauzes en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur met 1 pauze.  

 In dit nieuwe plan ontkomen we er niet aan om ons onderwijs aan te vullen met verwerkingopdrachten 

voor thuis. We zullen dit zo invullen dat de kinderen dit zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen doen. 

Hiervoor geldt natuurlijk dat we niet het onmogelijke van u vragen. 

 Alleen op de dagen dat de kinderen naar school gaan kunt u gebruik maken van de BSO (als u dit normaal 

ook doet). Op de dagen dat de kinderen thuis zijn kunt u geen gebruik maken van de BSO (ook niet als 

u normaal wel BSO afneemt op die dag). We zijn nog steeds beschikbaar voor de noodopvang en 

crisisopvang, ook wanneer u normaal geen gebruik maakt van de opvang. In dit nieuwe plan kunnen we 

het niet anders organiseren dan dat alle collega’s alle dagen voor de klas staan. Dit betekent voor de 

noodopvang dat de kinderen opgevangen worden door invallers. De aanvraag staat uit. Een aantal van 

u heeft ons al gemaild met aanvragen voor de opvang. Wij vragen u om (kijkend naar het nieuwe plan) 

opnieuw aan te geven wanneer u noodopvang nodig heeft. Excuus voor het ongemak.    

Actieplan #2 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-

onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen: Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in 

een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen 

ouders toch een beroep doen op de noodopvang. Kinderen die een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en 

koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. 

Lukt het niet om opvang te regelen en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale processen? Ga dan met de 

werkgever in gesprek over een oplossing. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen
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Aanvullende maatregelen (op basis van uw tips) die we nog niet hadden gecommuniceerd: 

 Voorlopig kunnen de kinderen nog niet op school trakteren. We sparen de verjaardagen nog even op tot 

(hopelijk) iedereen weer op school kan zijn. 

 Er stromen de komende maand een aantal leerlingen in, omdat ze in- of na de meivakantie 4 jaar 

worden. Ook in deze vreemde periode zijn de kinderen van harte welkom. 

 De kinderen komen wanneer ze hulp nodig hebben niet bij de juf of meester. Het digibord en het bureau 

is voorlopig alleen van de juf/meester. Wanneer een kind geholpen wil worden komen we naar het 

leerlingtafeltje of we gaan samen naar de instructietafel.  

 Stagiaires komen wel op school. We kunnen hun hulp goed gebruiken.   

 Alle materialen in de klassen gaan we zoveel mogelijk verdelen over de twee groepen. Zo proberen we 

besmetting zonder daadwerkelijk contact ook te voorkomen. In de onderbouw gaan we dus ook het 

speel- leermateriaal over de groepen verdelen. De kinderen mogen dus ook geen speelgoed of knuffels 

meenemen van huis. 

 Om toch recht te doen aan het groepsgevoel maken alle groepen een groepswerkstuk. Mocht blijken dat 

we langer dan twee weken op deze manier gaan werken zullen we opnieuw het groepsbellen en 

dergelijke organiseren. 

 Groepsactiviteiten gaan niet door tot de berichtgeving aangeeft dat het wel kan. 

 De gymlessen zullen minder intensief zijn dan we gewend zijn. We gymmen zo veel mogelijk buiten. We 

gaan in ieder geval niet omkleden voor de gym en komen niet in de kleedkamers. Meneer Tom zal op 

donderdag wel aanwezig zijn, maar geen gymles verzorgen. 

 We zullen veel afspraken moeten maken met kinderen over hygiëne. Wilt u daar thuis waar mogelijk al 

vast een beetje mee oefenen? Handen wassen voor- en na het eten en voor- en na je naar het toilet gaat. 

Maak de toiletbril schoon voor- en na gebruik met een hygiënisch doekje. De doekjes spoelen we niet 

door, maar gaan in de prullenbak op het toilet. Het toilet doorspoelen moet met de bril dicht. Moet je 

hoesten of niezen (en je elleboog was te ver weg) ga dan vervolgens handen wassen. Handen drogen we 

af met papieren handdoekjes. 

 Op hun eerste schooldag nemen de kinderen een tas met alle materialen die we jullie langsgebracht 

hebben weer mee naar school. We zullen de kinderen eventuele verwerkingsopdrachten na een 

schooldag meegeven in hun eigen schooltas. 

 Een aantal gezinnen hebben een chromebook van school geleend. We vragen u om even contact te 

zoeken met Manon Hekman (m.hekman@catent.nl). U overlegt met haar of u de chromebook nog wat 

langer wilt lenen (afhankelijk van de invulling van de verwerkingsopdrachten) of weer inlevert op school. 

Wat verandert er niet (ten opzichte van het eerdere plan): 

 Het kost voorbereidingstijd om recht te doen aan mogelijke verschillen die zijn ontstaan de afgelopen 

weken. Wij spreken niet over achterstand of voorsprong, maar over verschil in ontwikkeling. Wij willen 6, 

7 en 8 mei gebruiken om de school goed in te richten gericht op het beperken van contactmogelijkheden 

en om instructies en materialen voor te bereiden zodat we alle kinderen een passend aanbod kunnen 

geven dat aansluit bij de eigen ontwikkeling. Daarom starten we ook “pas” op 11 mei.  

 Ouders komen niet in de school. We vragen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. 

Wanneer u uw kinderen met de auto naar school brengt vragen wij u om zelf in/bij de auto te blijven. Als 

u uw kinderen op de fiets brengt houdt dan rekening met de 1,5 meter afstand van andere volwassenen 

en blijf buiten de hekken van het schoolplein. Neem afscheid op de parkeerplaats. Het bos fietspaadje 

is erg smal. Wanneer mogelijk fiets zonder de kinderen via de Erfgenamenweg en met de kinderen via 

het bospaadje. Geef elkaar de ruimte en houd afstand!  
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 Groep 1-2 vangen we buiten bij het nieuwe speeltoestel op. We gaan samen als groep naar binnen om 

handen te wassen. Die kinderen hoeven dus niet alleen naar binnen te lopen. Groep 3-4 gaat via de 

brandtrap (juf Marjolein zal ze opwachten) naar binnen, gaan handen wassen en vervolgens gaan ze 

naar de eigen klas. Groep 5-6 gaat via de hoofdingang naar binnen, gaan handen wassen en naar de 

klas. Groep 7-8 gaat de komende periode bij de Elshof naar het toilet. Ze gaan via de achter ingang van 

de Elshof naar binnen en gaan bij de kleedkamers handen wassen voor ze via de tussendeur naar hun 

eigen lokaal lopen. Ook verlaten de kinderen tijdens de pauzes en na schooltijd op deze manier de 

school. 

 Aangezien collega’s minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, houden we de vier groepen 

gescheiden. We houden gescheiden pauze en spreken looproutes af. De pauzetijden zullen dus wat 

anders zijn dan de kinderen kennen. 

 Wij besteden de hele dag door aandacht aan hygiëne. We wassen regelmatig handen. We zorgen voor 

hygiënische doekjes in de toiletten en zullen zelf tussendoor ook de toiletten, kranen en oppervlaktes 

schoonmaken. 

 De schoolbieb blijft nog dicht. De collega’s zorgen voor een stapel ruilboeken in de klas. De ateliers en 

de gymlessen gaan voorlopig niet door. We hebben nog niets gehoord van de logopediste. Waarschijnlijk 

maakt zij zelf afspraken met u waar nodig.  

 Kinderen en collega’s met verkoudheidsklachten blijven thuis. Wanneer kinderen of collega’s gedurende 

de dag klachten ontwikkelen sturen we ze naar huis. Bij de afwezigheid van een collega proberen we dit 

zo veel mogelijk zelf op te vangen. Het is echter mogelijk dat dit niet lukt. Dan vragen we u om uw 

kind(eren) thuis op te vangen tot de collega klachtenvrij of getest is. 

 We schudden geen handen en helaas kunnen we dus ook niet knuffelen. We sparen de knuffels graag 

nog even op.  

 Oudergesprekken en dergelijke kunnen wat ons betreft gewoon doorgaan. De voorkeur gaat dan uit naar 

videobellen. Dat mag ook voor een korte mededeling of een vraag. We zien elkaar minder, maar dat 

betekent niet dat we ook minder contact hebben. Videobellen kan via het account van uw kind. Wanneer 

dit niet mogelijk of wenselijk is vragen we u om minimaal 2 dagen van te voren een afspraak te maken. 

Op school kunnen we er dan allemaal zorg voor dragen dat we ons aan de richtlijnen houden met 

meerdere volwassenen in school. 

Het blijft een rare tijd. Het is lastig om uit te leggen aan kinderen dat ze (mogelijk) niet naar opa en oma kunnen 

en niet met al hun vriendjes mogen spelen op school. Wij hebben in ieder geval wel heel veel zin om iedereen 

te zien.  

We dachten er goed aan te doen u zo snel mogelijk te informeren over ons plan. Helaas kwamen er gaandeweg 

steeds meer richtlijnen en bepalingen. We snappen dat de communicatie er door de wijziging niet duidelijker 

van wordt. Ons welgemeende excuus. Bij vragen kunt u altijd naar school bellen (bij geen gehoor 0641353550) 

of naar de MR leden Suzanne Hulsman en/of Jeroen Harink. 

Gezinnen blauw Gezinnen geel 

Beltman 

Van den Berg 

Kieftenbeld 

Van der Kolk 

Lohuis 

Ruiter 

Borst (Zeisweg 14) 

Van Krevel (Woestijnenweg) 

De Vries (Herfterlaan) 

Eikelboom 

Eilander 

Van Krevel (Zeisweg) 

Logtenberg 

Lubberman 

Wubbolts 

Krisman 

Mestebeld (Zeisweg) 

Pasterkamp 

Peeks 

Boose 

Mestebeld (Oude 

Wijthemerweg) 

Klink 

Kok 

Noordman 

Selles 

Wilberink 

Borst (Heinoseweg) 

Van Gurp 

Poppe 

Schiferli 

Borst (Zeisweg 18) 

Van Gerner 

Harink 

De Vries (Zeisweg) 

Kramer 

Nijhof 

Teusink (Greepweg) 

Van Pijkeren 

De Wolf 

Teusink (Kanaalweg) 

Ruiterkamp 
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 VAN JUF CHRISTIANE 

Lieve kinderen uit groep 5-6 en de meesters, 

 

Ik wil jullie heel erg bedanken voor het filmpje waarin jullie ons feliciteren met de 

baby Roos Marijn. 

Ik vond het erg fijn om iedereen even te zien op de foto. 

Vaak denk ik aan jullie. Ik ben benieuwd hoe het met iedereen is. 

Zo meteen eerst vakantie en dan weer naar school. 

Dat zal wel even wennen zijn. 

 

Voor ons is het ook een gekke tijd. 

(K)raamvisite voor het raam en niet te dichtbij. 

De beschuit met muisjes staan nog te wachten in de voorraadkast. 

Wel worden we goed verwend met veel kaarten en cadeautjes over de post. 

We zijn gezond en spelen vaak in de tuin. 

 

Na de meivakantie vind ik het leuk om ook met jullie kraamvisite te doen met videobellen. 

Degene die willen kunnen op onderstaande link van datumprikker aangeven wanneer ze kunnen. 

Je kunt meerdere opties aangeven. 

Ik stuur jullie dan een uitnodiging via Google hangout. 

 

https://datumprikker.nl/pmxev8s3zi6ritf2 (het is mogelijk dat juf Christiane met het nieuwe actieplan met 

nieuwe data komt) 

 

Ik wens iedereen een fijne meivakantie en misschien tot snel. 

 NOODOPVANG IN DE MEIVAKANTIE 

Door de gemeente Zwolle en de kinderopvang wordt ook in de meivakantie noodopvang georganiseerd voor 

kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Behoort u tot een 

van deze doelgroepen, maakt u nog geen gebruik van deze noodopvang en ontstaat in de meivakantie een 

situatie waarin u gebruik wilt maken van deze opvang, belt u dan met kinderopvang BoemBoem. Wanneer u 

voor een situatie komt waar u niet weet met wie u contact opnemen kunt u altijd met Marja bellen (tel 

0641353550). Ook in de vakantie is zij gewoon bereikbaar. 

  VERBODEN VOOR MOEDERS 

Zondag 10 mei is het weer moederdag. Helaas kunnen we dit jaar niks op school maken voor moederdag, 

maar jullie moeders verdienen het wel om in het zonnetje gezet te worden! Daarom vinden jullie in de bijlage 

een bingo. Hierop staan allemaal leuke dingen die je voor/met mama kan doen. Er is er 1 voor de bovenbouw 

en 1 voor de onderbouw.   

 

Nieuwsberichtjes 

https://datumprikker.nl/pmxev8s3zi6ritf2%20(het%20is%20mogelijk%20dat%20juf%20Christiane%20met%20het%20nieuwe%20actieplan%20met%20nieuwe%20data%20komt)
https://datumprikker.nl/pmxev8s3zi6ritf2%20(het%20is%20mogelijk%20dat%20juf%20Christiane%20met%20het%20nieuwe%20actieplan%20met%20nieuwe%20data%20komt)
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Lieve jongens en meisjes van groep 1 en 2,  

 

Yeeeahhh! Na de meivakantie mogen we eindelijk weer naar school. Ik heb jullie enorm gemist!  

 

Helaas mogen papa’s en mama’s niet mee naar binnen op school. Daarom kunnen we helaas het museum ook 

niet openen. Dat vind ik wel heel jammer, maar het is niet anders. Jullie krijgen na de vakantie jullie 

kunstwerken mee naar huis, zodat je wel thuis je kunst kan laten zien!   

 

Na de vakantie gaan we eerst rustig weer wennen aan alles op school. Ik snap wel dat dat een beetje spannend 

is. Ik vind het ook wel spannend hoor! In de klas gaan we in de kring, spelen en werken, spelletjes doen eigenlijk 

gewoon zoals we eerder ook deden. Helaas zien jullie nog niet al jullie vriendjes en vriendinnetjes. Het ophalen 

en brengen gaat ook een beetje anders. Dat zullen papa en mama wel aan jullie vertellen. Als we weer gewend 

zijn gaan we beginnen met het thema piraten! We kunnen helaas geen speelgoed van huis mee naar school 

nemen, maar op school hebben we ook al heel veel piraten spullen.   

 

Fijne vakantie!  

Liefs juf Kirstie 

 
 

 Hallo groep 3/4,  

  

Dinsdag had de minister goed nieuws, na de meivakantie mogen weer allemaal naar school. Daar heb ik heel 

veel zin in. Fijn om jullie dan weer te mogen zien en te kunnen helpen!   

  

Nu is het eerst meivakantie en daarom een paar tips over wat je kunt doen.   

 Kamperen in de tuin (Elia en Isaac gaan dit doen)  

 Team talento heeft voor ieder talent (bijvoorbeeld muziek of knutselen, leuke filmpjes en 

ideeën) https://www.teamtalento.nl  

 Buitenspelen https://www.speelbeweging.nl/speeltips/  

 Safari les van Beekse 

Bergen https://www.beeksebergen.nl/organiseren/groepsuitjes/schoolreisjes/safarischool  

 Vogelnestjes bekijken – online natuurlijk https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente  

 Proefjes doen kijk even op www.proefjes.nl  

   

Fijne vakantie en tot daarna!    

Groetjes,   

Juf Marjolein  

Groep 1-2 

Groep 3-4 

https://www.teamtalento.nl/
https://www.speelbeweging.nl/speeltips/
https://www.beeksebergen.nl/organiseren/groepsuitjes/schoolreisjes/safarischool
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
http://www.proefjes.nl/
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Lieve kinderen van groep 5-6,  

 

Afgelopen dinsdag kwam het hoge woord eruit: na de meivakantie mogen we weer naar school!  

Alleen gaan we nog niet naar school zoals we dat gewend zijn te doen. Samen met de juffen hebben wij flink 

vergaderd om te kijken hoe wij jullie het best les kunnen geven. Los van alle maatregelen zijn wij blij dat we 

jullie weer mogen ontvangen op school!  

De komende periode gaan wij aan de slag met de doelen waar jullie de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. 

Verder gaan we vooral groepsspelletjes spelen en praten over de afgelopen maand. Hoelang deze manier van 

werken gaat duren weten we nog niet. Dat is even afwachten.  

Maarrrr..... Nu eerst Vakantie!!! Geniet ervan en ga vooral leuke dingen doen. Sommigen hadden al een 

zwembadje in de tuin opgezet, sommigen zijn (anderhalve meter afstand 

houdend) naar de Wijthmenerplas geweest of hebben een flink stuk geskeelerd. Verzin wat leuks en geniet van 

de vakantie met hopelijk mooi weer!  

Ook is het weer bijna 10 mei, en dan is het moederdag. (Moeders mogen vanaf hier niet verder lezen 😛)   

Daarom sluiten wij de brief hier iets eerder af,  

 

Groeten,  

Meester Harald en meester Wouter.  

  

Niet voor moeders!: Het is een gekke periode zo door de corona, maar ondanks dat verdienen jullie moeders 

het om iets leuks van jullie te krijgen. In de bijlage is een Moederdag bingo toegevoegd. Op de bingokaart staan 

allemaal leuke dingen die je met je moeder kan doen. Je moet even goed kijken, want er is een bingo voor de 

onderbouw en een voor de bovenbouw. Die laatste moeten jullie hebben.  

  
 

 
Hé lieve groep 7-8,  

 

Dinsdag was het zover, de persconferentie, ik vond het heel spannend!   

Gelukkig vertelde premier Rutte al snel dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open mochten, ik werd direct 

superblij,  ik moest er zelfs bijna van huilen.  

Wel kunnen de scholen nog niet zo open als we gewend zijn, er zijn nog wel richtlijnen. Hier hebben we met de 

juffen en meesters druk over vergaderd, dat was nog best wel een flinke taak!   

Donderdag (vorige week) kon ik met jullie bellen en jullie probeerden me dan ook allemaal uit te horen over hoe 

het nu verder zal gaan. Jullie komen vanaf 11 mei in halve groepen, de helft van de normale schooldagen naar 

school. De eerste weken gaan we eerst weer druk aan de slag met samenwerking-activiteiten, praten over de 

afgelopen tijd en herhaling van oude lesdoelen en lesdoelen waar jullie thuis mee bezig zijn geweest, om zo te 

Groep 5-6 

Groep 7-8 
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kijken hoe dit allemaal is gegaan en vanaf daar verder te kunnen op je eigen niveau! We beginnen dus niet met 

toetsen, geen zorgen 😉  

Voor hoe lang dit zo zal duren, dat weten we niet, daarvoor zullen we de volgende persconferentie moeten 

afwachten. Want, ook al kunnen we weer naar school, de coronacrisis is nog niet voorbij en ook op school zullen 

jullie merken dat we voorzichtig moeten zijn. Maar dat komt 10000% goed, ik heb er superveel zin in om jullie 

weer te zien, weer te kunnen lesgeven, jullie vragen te kunnen beantwoorden, met jullie te kletsen en vooral 

ook om jullie een luchtknuffel te geven en weer veel met jullie te lachen.  

Geniet eerst nog van jullie 2 weken meivakantie, tot 11 mei!!  

 

Lieve groetjes,  

Juf Manon  

  

P.S. 10 mei is het moederdag. Er zit een leuk activiteitenidee voor jullie achter het stukje “verboden voor 

moeders!”  

 

 


