
Regel van de maand: We lossen conflicten zelf op

HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG 27,

HET SPRINGERNIEUWS IS EEN UITGAVE VAN DE O.B.S. PIET DE SPRINGER PRINSENPLEIN 1 3947 PG LANGBROEK

Coronaprotocol met ingang van 25 september

Eerst is het van groot belang om te benadrukken dat de basismaatregelen blijven gelden
en een ieder zich dient te houden aan de basisregels.

● Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het
ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
naar school. Kinderen die hoesten niet. Gebruik hiervoor de beslisboom, waarmee u
zelf kunt bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven.

● Kinderen en volwassenen blijven ook thuis als er een quarantaine advies geldt.
● Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet

meer in quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te
testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn). Bij
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel
aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaine advies voor de
hele groep of klas.

● Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden een
gezondheidscheck. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de
medewerker thuis blijven en zich laten testen.

● Een ieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog.
Handen wassen gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen
van buiten, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren
en bij vieze of plakkerige handen.

● We maken handcontactpunten meerdere keren per dag schoon met
schoonmaakdoekjes of water en zeep en de ruimte/voorziening na iedere werkdag
goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol. Handcontactpunten zijn
onder andere deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en
lesmateriaal.

● Wij zorgen voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
● Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september

onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.
● Voor onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies

om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

In- en uitgaan van school met ingang van 25 september

Hoewel de 1,5 m ook binnen de scholen vervalt, laten we het breng- en haalmoment deels
zoals het nu is. Bij de startgesprekken van groep 1/2 is specifiek gevraagd naar de ervaring
met de huidige situatie.

Springernieuws



Zowel ouders als leerkrachten geven aan het ingaan van de school graag te houden op de
manier waarop we dit nu doen.

Het kind van groep 1 t/m 4 wordt afgezet bij de “kiss and ride” aan de Constantijndreef en
gaat zelfstandig de school in. Kinderen hangen zelf hun jas en tas op en doen een activiteit
in de klas. Leerkrachten leiden dit in goede banen. Wij merken dat de kinderen
zelfstandiger zijn, bijna allemaal vol vertrouwen binnen komen en minder moeite hebben
met het afscheid nemen. Dit komt overeen met de visie van de ouders die wij gesproken
hebben.

Voor de bovenbouw blijft gelden dat zij zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen en
naar huis gaan. Zij mogen ‘s ochtends aan beide kanten het plein op gaan en mogen ook
het plein aan beide kanten verlaten.

Leerkrachten checken voor schooltijd hun mail; u kunt ons ook telefonisch een bericht
doorgeven.

Wat passen we aan:

1. De ouders mogen zowel aan de kant van de Frisodreef als aan de kant van de
Constantijndreef wachten tot hun kind naar buiten komt;

2. De kinderen van de onderbouw kunnen weer opgehaald worden vanaf het
schoolplein bij beide goaltjes. Groep 1/2 staat met de leerkracht bij het
voetbalgoaltje bij de nieuwe woningen en groep 3/4 bij het voetbalgoaltje bij het
raam van groep 7/8.

3. Ouders van kinderen die in hun wenperiode zitten en voor het eerst naar school
gaan, mogen mee naar binnen in de klas;

4. Het is voor ouders van de onderbouw mogelijk om in te schrijven op kijkmomenten
in de klas. De inschrijving wordt gemeld op de kalender;

5. Het is altijd mogelijk om na schooltijd even de school in te lopen om samen met uw
kind de klas of het schoolwerk te bekijken;

6. U bent van harte welkom in school. Het blijft van belang de gezondheidscheck te
doen en de bezoekerslijst in te vullen; deze ligt in de hal bij de hoofdingang;

7. Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn; ook graag het drinken weer
meegeven in een schoolbeker, Dopper of iets dergelijks. Zo dringen we de
hoeveelheid plastic weer terug.

AVG
Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal en online diensten. U heeft hiervoor een formulier ingevuld. Het betreft de
website, de app, facebook en de schoolgids. Ouders van nieuwe leerlingen hebben dit
formulier ook gekregen. Wij gaan er vanuit dat dit toestemmingsformulier nog steeds van
toepassing is. Mocht u iets willen wijzigen, neem dan contact op met juf Jeanette door te
replyen op deze mail.

Dit schooljaar werken wij voor alle groepen met een digitaal portfolio. In dit portfolio
worden foto’s (en filmpjes) opgenomen. Wij maken ook foto’s van kinderen die een
groepsresultaat laten zien (bijvoorbeeld een bouwwerk met blokken bij de kleuters). Een
groepsfoto, met daarop uw kind, zou dus ook opgenomen kunnen worden in het portfolio
van een groepsgenootje. Hebt u daar bezwaar tegen dan kunt u dat aangeven op het
strookje dat uw kind maandag mee naar huis krijgt. Wij vragen toestemming voor elk kind
uit uw gezin.
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We vragen u dit strookje uiterlijk donderdag 30 september weer in te leveren bij de
leerkracht van uw kind.

Klassenouders
Wij werken op school met klassenouders. Deze klassenouders verzorgen hand- en
spandiensten voor de leerkracht. Dit schooljaar zijn dit:

groep 1/2: Chantal (moeder van Sophie)
groep 3/4: Elsbeth (moeder van Vera en Thijs)
groep 5/6: Amber (moeder van Noeá)
groep 7/8: Anja (moeder van Jesse) en Joyce (moeder van Annabel)

Informatie-avond vervolgonderwijs groep 7/8
Woensdag 29 september is de informatieavond over het voorgezet onderwijs voor ouders
van groep 7/8. De ouders van groep 8 zijn welkom van 19:15 tot 19:45 uur en de ouders
van groep 7 van 20:00 tot 20:30 uur.

Kinderpostzegelactie
Woensdag 29 september om 12:00 uur start
de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Ook dit
jaar doen de kinderen van groep 7/8 weer
mee. De komende week krijgen de kinderen
uitleg over de actie, zodat ze vanaf 29
september de kinderpostzegels kunnen
verkopen.
Houdt u er rekening mee de kinderen van
groep 7/8 die dag om 12:00 uur vrij zijn?

Brandoefening
Donderdag 30 september houden we een aangekondigde brandoefening met alle groepen
en de BSO.

Dierendag
Maandag 4 oktober is het dierendag. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dan hun
dierenknuffel mee naar school nemen. De kinderen van de bovenbouw mogen in hun
dieren-onesie naar school.
De onderbouw gaat donderdag 7 oktober naar kinderboerderij ‘De Vliert’ in Wijk bij
Duurstede. Zij gaan daar onder andere de dieren verwennen met een heerlijke maaltijd.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk geopend.
Het thema van dit jaar is “Worden wat je wil”. De kinderen mogen die dag verkleed naar
school komen (als ‘wat je later worden wil’).

Tijdens de kinderboekenweek wordt er extra veel aandacht aan (het lezen van) boeken
besteed. In de klas worden allerlei activiteiten rond het thema gedaan.

Donderdag 14 oktober vindt, ter afsluiting van de kinderboekenweek, onze jaarlijkse
voorleeswedstrijd plaats. De kinderen uit groep 3 t/m 8 strijden om de titel van
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voorleeskampioen. Morgen wordt er in alle groepen een intekenlijst opgehangen. Kinderen
kunnen zich dan opgeven voor de voorrondes.

Hieronder staan de data van de voorrondes in de klassen:
Groep 3: maandag 11 oktober
Groep 4: vrijdag 8 oktober
Groep 5: maandag 11 oktober
Groep 6: dinsdag 12 oktober
Groep 7: vrijdag 8 oktober
Groep 8: donderdag 7 oktober

Uit iedere klas wordt een winnaar gekozen en deze winnaars nemen het op donderdag 14
oktober tegen elkaar op tijdens de voorleeswedstrijd. Spannend! De kinderen mogen één
bladzijde inoefenen, die ze aan de klas laten horen. Het zou fijn zijn als de ouders deze
kinderen begeleiden bij het inoefenen van de gekozen bladzijde.

Ook wordt onze jaarlijkse schrijf- en tekenwedstrijd georganiseerd. De kinderen strijden
hierbij om de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 11 oktober in uw mailbox.
Aanstaande maandag 27 september ontvangt u de kalender van oktober en het strookje
m.b.t. de AVG.
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