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Nieuwsbrief sept. 2020 (2) 

 

 
 
Woensdag 30 sept.   Start Kinderboekenweek 
    Thema:….. en toen? 
Maandag 5 okt.   Dag van de leraar 
Donderdag 8 okt.  Afsluiting Kinderboekenweek 
Maandag 19 okt.   Start herfstvakantie 
Maandag 26 okt.   Weer naar school    
 
 

 
Nieuwe regels m.b.t. corona 
Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september is aangekondigd dat leerlingen met 
“snottebellen” gewoon naar school mogen. Inmiddels zijn de precieze regels bekend. De regels leest 
u hieronder. 

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.  

 
Dus: heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 
bekende hooikoortsklachten dan mag uw kind naar school. Kinderen hoeven niet getest te worden. 
 
Uw kind moet wel thuisblijven als: 

- uw kind andere klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen: koorts, benauwdheid, 
veel en vaak hoesten; 

- uw kind contact heeft of heeft gehad met iemand die besmet is met COVID-19; 
- als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 
Leerlingen moeten dan thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. 
 
In de bijlage treft u een nieuwe “beslisboom” aan. Door de vragen met ja of nee te beantwoorden 
wordt duidelijk of uw kind wel of niet naar school mag. 
 
 
 

Geslaagd! 
Ook leerkrachten keren regelmatig terug naar de 
schoolbanken voor een cursus of een opleiding. Vorig 
schooljaar hebben twee collega’s hebben een opleiding 
gevolgd:  
Juf Marlene volgde de HBO opleiding tot Remedial Teacher 
en Coach Dyslexie en Taalonderwijs. Juf Monique heeft de 
opleiding Schoolleider Basisbekwaam gevolgd. Met veel 

trots kunnen we u laten weten dat beide leerkrachten voor hun opleiding geslaagd zijn. Juf Marlene 
en juf Monique: van harte gefeliciteerd. 
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Rekenen op de ONS 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de ONS een nieuwe rekenmethode heeft 
aangeschaft: Getal en Ruimte Junior. Het is natuurlijk mooi dat we (financieel) de mogelijkheid 
hebben om onze methodes met regelmaat te vervangen. Zo blijft het onderwijs op  de ONS op een 
hoog niveau. In deze en volgende nieuwsbrieven meer informatie over deze methode. 
 
 
Over Getal en Ruimte Junior 
Getal en Ruimte Junior is gebaseerd op de volgende 4 pijlers: 
Aandacht:   per week staat er één onderwerp centraal. 
Zelfvertrouwen:  alle kinderen krijgen de aandacht die ze nodig hebben. 
Eigenaarschap:  stimuleren van zelfstandig werken. 

 
De methode is bedoeld voor alle groepen, van groep 1 t/m 8. Daarnaast 
sluit de methode goed aan bij de manier waarop we op de ONS 
lesgeven. 
In de eerste weken van het schooljaar zijn we vooral bezig met de 
overstap naar de nieuwe methode. Voor de leerkrachten gaat het dan 
vooral om het goed leren kennen van de methode en de software. Voor 
het lesgeven aan de kinderen zijn vooral de volgende vragen van 
belang: 
- Aan welke rekenonderwerpen moeten we wat meer tijd besteden? 
- Wat biedt deze rekenmethode anders aan dan de vorige methode? 

 
 
 
Sparen voor het schoolreisje en voor het kamp in groep 8 
We bieden u de mogelijkheid om te “sparen” voor het schoolreisje of, in groep 8, het kamp? De 
bijdrage voor het schoolreisje ligt doorgaans tussen de 25 en 30 euro. Voor het kamp wordt een 
bijdrage van rond 100 euro gevraagd. Door uw kind elke maandag een kleiner bedrag mee te geven, 
kunt u de betaling spreiden. De leerkracht houdt bij wat er betaald wordt. 
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Nieuwe versie van de BESLISBOOM 

 


