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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Volgende week start de herfstvakantie; de eerste weken van het schooljaar 2020-2021 zijn voorbij gevlogen.
De ‘informatieavond’ is geweest, de startgesprekken hebben via Teams plaatsgevonden, de Kinderboekenweek is
ingeluid en de eerste thema’s/hoofdstukken/ blokken zijn afgesloten.
We gaan richting de laatste maanden van het jaar en waarschijnlijk zullen die door corona ook anders verlopen
dan dat we gewend zijn.
Hoewel oktober net is begonnen, is de oudervereniging samen met teamleden begonnen met de
voorbereidingen voor het sint- en kerstfeest. Dit jaar een moeilijkere opgave, omdat er rekening gehouden moet
worden met alle maatregelen rondom corona.
Er is al regelmatig contact geweest met de GGD wat wel en niet kan. De maatregelen zoals we deze nu kennen,
kunnen in december ook weer anders zijn.
Ons doel is in ieder geval om er voor de kinderen, binnen de kaders, een feestje van te maken en we weten zeker
dat Sint ervoor gaat zorgen dat er cadeautjes komen….
Na de herfstvakantie wordt de wijze van brengen en halen door middel van de eenrichtingsroute voortgezet. Er
hebben, zoals u in Parro heeft kunnen lezen, een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden om zo goed mogelijk de
veiligheid en de 1,5 meter afstand te kunnen blijven waarborgen.
Nu de herfst is begonnen, het weer wat minder wordt en het ‘s ochtends langer donker blijft, vragen we u om
extra alert te zijn en u te houden aan de afspraken:
- Kom het liefst lopend of met de fiets;
- Verlaat zo snel mogelijk het schoolplein. Wilt u nog even bijpraten of iets afspreken, doe dit dan
alsjeblieft buiten het schoolplein;
- Graag met één persoon uw zoon/dochter halen en brengen;
- Wanneer u met de auto komt, parkeer deze dan in de daarvoor bestemde parkeervakken;
- In de zoen-en-zoefzone kunnen alleen leerlingen worden afgezet;
- PAS UW SNELHEID AAN! (we zijn de laatste weken echt een paar keer enorm geschrokken);
- Wees alert dat de 1,5 meter afstand wordt bewaard tussen volwassenen.

Wees u ervan bewust dat het halen en brengen mogelijk meer tijd gaat kosten nu de herfst is begonnen. We
starten om 8.30 uur met de lessen!
Mochten er versoepelingen of wijzigingen komen in het huidige beleid met betrekking tot corona, dan laten wij u
dit weten via Parro.
Corona
Van de GGD hebben wij een overzicht gekregen van de meest gestelde vragen van ouders en school met
betrekking tot corona. Op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief vindt u deze vragen met antwoorden.

Verkeersouders gezocht!
Onze school werkt al een aantal jaar met de methode SCHOOL op SEEF. Maar de school kan dit niet alleen.
Daarom maakt SCHOOL op SEEF het voor scholen gemakkelijker om de handen ineen te slaan met ouders en de
gemeente. Samen checken ze de routes in de buurt, de verkeerslessen op school en de kennis en het gedrag van
de leerlingen. Een nuttig én vrolijk leerproces, waar niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger van
wordt.
De praktijklessen zijn het belangrijkste onderdeel van SCHOOL op SEEF. De praktische methode Verkeerskunsten
leert kinderen hoe ze veilig en vaardig aan het verkeer deelnemen. Er is veel aandacht voor hoe ze zich bewegen
en hoe ze zich daarin stap voor stap ontwikkelen. In speelse oefeningen, bijvoorbeeld op het schoolplein of in de
buurt, leren kinderen fietsen, oversteken en goed opletten. Ze leren ook hoe ze omgaan met andere
weggebruikers.
Voor deze lessen maken wij gebruik van verkeersouders. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar minimaal 4
ouders die ons hierbij zouden willen helpen. Alle ouders krijgen een korte training waardoor zij deze activiteiten
goed kunnen begeleiden.
U vindt het toch ook belangrijk dat alle kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven?
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aan aanmelden bij juf Sabina: sabina.hollink@stichtingovo.nl
Actie PLUS
Bij de PLUS kunnen we nog steeds sparen voor ons mooie, toekomstige, groene schoolplein. Wij willen graag dit
schooljaar een groen schoolplein realiseren. Als u boodschappen bij de PLUS doet, krijgt u bij iedere 10 euro een
groen muntje. Die kunt u in de winkel in de buis deponeren van het IKC Merweplein. De actie loopt nog tot en
met 17 oktober 2020. Daarna wordt door de PLUS de € 15.000,- verdeeld over de scholen die hebben
meegedaan. Hoe meer muntjes, hoe groter het bedrag dat wij in ontvangst mogen nemen. Alvast bedankt voor
het meesparen namens alle kinderen van het IKC Merweplein.

Plattegrond
Helaas mogen ouders nog steeds de school niet in.
Om u toch een beeld te geven hoe de groepen zijn verdeeld binnen de school, vindt u hieronder de plattegrond
van de school voor schooljaar 2020-2021.

Voorleeskampioen
Ook dit schooljaar vond de voorleeswedstrijd plaats. Aandachtig werd er geluisterd naar alle kandidaten. De jury
had een moeilijk taak, want iedereen deed het geweldig.
Onze voorleeskampioen is geworden:
Ryan van Kleij
Gefeliciteerd Ryan!!!!

Verjaardagen t/m 10 november
Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag.
datum oktober
13 okt. Bryan
14 okt. Sofie
Loes
15 okt. Boaz
Mette
16 okt. Elena
Thijs
Amina

datum
18 okt.
19 okt.
21 okt.
22 okt.

oktober
Kian
Sofie
Britt
Sven
Thijs
Savio
Neal
24 okt. Safae

datum oktober
26 okt. Yze
Didier
27 okt. Daan
Ryan
28 okt. Isa
30 okt. Mads
31 okt. Rick

datum
2 nov.
5 nov.
7 nov.
9 nov.

november
Kris
Melle
Indy
Lorenzo
Eef
10 nov. Frédérique

VRAGEN EN ANTWOORDEN T.A.V. CORONA EN BASISONDERWIJS
ISOLATIE & QUARANTAINE
Waarom isolatie?
Als iemand positief getest is op corona, is deze persoon besmettelijk voor andere personen. Om deze reden moet
iemand in isolatie. De positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij/zij 24 uur zonder klachten is EN
minimaal 7 dagen na start klachten. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.
Waarom quarantaine?
Als iemand in nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) is geweest met een persoon met corona, of op reis is
geweest naar een oranje gebied, hebben ze een hoger risico om zelf corona te ontwikkelen. Twee dagen voordat
mensen klachten ontwikkelen kunnen ze het virus al verspreiden en anderen besmetten. Om te voorkomen dat
nauwe contacten mensen besmetten wordt hen geadviseerd om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine duurt
10 dagen, omdat ze tot 10 dagen na het laatste contact klachten kunnen ontwikkelen. Als ze in deze 10 dagen
klachten ontwikkelen is er een reden om te testen. Als de test negatief is dan zal de quarantaineperiode toch
afgemaakt moeten worden, omdat iemand alsnog corona kan ontwikkelen. Is deze test positief, dan gelden de
isolatie-maatregelen zoals hierboven beschreven.
Deze regels gelden voor volwassenen. Deze regels gelden niet voor kinderen t/m groep 8 zonder klachten.
Kinderen t/m groep 8 mogen zonder klachten wel naar school, BSO of sporten wanneer zij in quarantaine zijn na
een reis naar een oranje gebied, of wanneer zij nauw contact zijn. Kinderen t/m groep 8 mogen niet naar school,
BSO of sporten wanneer ze huisgenoot zijn van iemand die positief getest is.
Een leerling of docent zit in quarantaine. Kan hij/zij zich nu laten testen?
We adviseren om pas te testen bij klachten. Mocht iemand zonder klachten besluiten om zich toch te laten testen
dan is de kans erg groot dat deze negatief is. Dit al kan een gevoel van (schijn)veiligheid geven. Dat wil zeggen,
dat iemand het idee heeft geen corona te hebben opgelopen, terwijl er een kans is dat deze persoon later alsnog
klachten ontwikkelt en alsnog positief test op corona.
LEERLING OF DOCENT MET KLACHTEN
Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten
Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Docenten mogen bij
verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let op: als ze na een test geen corona
blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor
geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘waarom quarantaine’).
Een leerling of docent heeft last van koorts, benauwdheid of hoesten
Bij deze klachten moeten leerlingen thuisblijven. Docenten wordt geadviseerd zich te laten testen en thuis te
blijven. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.
Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘waarom
quarantaine’).
LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET KLACHTEN
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, maar
de leerling of docent heeft zelf geen klachten. De leerling mag naar school en de docent mag komen werken. Een
huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd. De leerling
of docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona
te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheid, maar
laat hij/zij zich wel testen vanwege andere klachten zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel
naar school.

LEERLING OF DOCENT HEEFT HUISGENOOT MET CORONA
Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona. De
leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste
contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet
mogelijk om gescheiden van elkaar te leven en zal deze quarantaine voortduren tot 10 dagen na de laatste
ziektedag van de huisgenoot.
LEERLING OF DOCENT IS NAUW CONTACT VAN IEMAND MET CORONA
Een leerling (t/m groep 8) is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona.
Leerlingen mogen wel naar school, sport en BSO. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en
vriendjes.
Een docent is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona. Docenten
mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de
positief geteste persoon.
Klasgenoten en docenten van een positief geteste leerling worden in principe niet aangemerkt als nauwe
contacten, ook al hebben zij bijvoorbeeld >15 min op < 1,5 meter afstand naast elkaar gezeten in de les.
POSITIEF GETEST
Er is een leerling positief getest: Het kind moet in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start klachten EN 24
uur klachtenvrij). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine (behalve als ze via het bron- en
contactonderzoek van de GGD worden aangemerkt als nauw contact) en mogen dus naar school. Klasgenoten die
naast elkaar in de les zitten worden niet aangemerkt als nauw contact.
Er is een docent positief getest: De docent moet in isolatie (gedurende minimaal 7 dagen na start klachten EN 24
uur klachtenvrij). De leerlingen hoeven niet in quarantaine en mogen dus naar school. Over het algemeen is er bij
een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.
Collega’s die in nauw contact zijn geweest (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10
dagen na het laatste contact met de positief geteste collega. De GGD verricht bron-en contactonderzoek bij de
positief geteste docent om nauwe contacten te achterhalen.

