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Voor het basisonderwijs geldt een nieuw protocol, met daarin de maatregelen 
die wij op school vorm moeten geven. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk 
naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat wij als volwassenen hier een 
extra stap in zetten en onze verantwoordelijkheid nemen. Hieronder puntsgewijs 
kort de maatregelen: 

) Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of      
anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Team-
vergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats 

) Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan 
(indien mogelijk oudergesprekken dus telefonisch of online) 

) Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (let extra op bij het 
brengen en halen van de kinderen op de stoep voor de school). 

) Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen 

) Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve 
testuitslag is ontvangen*. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, 
of ander nauw contact, positief is getest.  

          * zie bijlage: beslisboom 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of niet 

Er blijven wel ouders ondersteunen bij de TSO. Dit is namelijk buiten. 

Als leerlingen of groepen in quarantaine moeten, zorgen de leer-
krachten dat de volgende dag schoolwerk klaar ligt om opgehaald te 
worden of thuisgebracht wordt. Als dat eerder lukt is dat fantastisch, 
maar voor schooltijd heeft voor-bereiding voor de fysieke lessen op 
school voorrang. Wij hopen op jullie begrip hiervoor. 

Aanscherping maatregelen 

 

Wat gebeurt er op de 
J.P. Waale? 

• 3 dec. Sinterklaas-
viering op school 

• 10 dec.  Paarse Vrijdag 

• 23 dec. Kerstfeest op 
school  

• 24 dec. Start Kerst-
vakantie om 12.00u. 

• 10 jan. = studiedag = 
alle kinderen vrij!!! 

• 11 jan. weer naar 
school 

 



P A G I N A  2  N R .  4  

Partnerschapsteam: online   

Na een periode waarin het ons niet lukte om met het partnerschapsteam in gesprek te gaan, hebben 

we de draad  weer opgepakt. Weliswaar online, maar zeker waardevol. 

De volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen: 

• Hoe ervaren ouders het (les)aanbod van de school? De tip die we hierbij kregen is om, behalve 

een goed aanbod op alle leervakken, ook structureel aandacht te bieden aan techniek, muziek 

en beeldende vorming. 

• Hoe ervaren ouders de schoolfruitdagen en de communicatie daarover? Voor de aanwezige 

ouders zijn de fruitdagen een verlenging van wat zij zelf hun kind al mee naar school gaven. 

Net als bij elke verandering horen zij ook de geluiden van ouders die er minder blij mee zijn. 

• Hoe ervaren ouders de communicatie vanuit school en het gebruik van Parro? Hierover gaven 

de ouders aan dat Parro er fijn is voor de korte lijntjes. Zij zien behoorlijk grote verschillen tussen 

de verschillende groepen/leerkrachten. Er is ons gevraagd te zorgen voor meer tijd tussen een 

bericht en de actie die van ouders gevraagd wordt. En er werd aangegeven dat, hoe prettig 

parro in veel opzichten ook is, het als een enorm gemis wordt ervaren dat ouders niet de school 

in mogen. De binding met school wordt gevoelsmatig minder. En dat is ontzettend jammer! 

Een volgende keer ook je mening geven, meedenken en ons van feedback voorzien? GRAAG!!! Geef 

dat gewoon door je juf of meester. In het voorjaar willen we een volgende avond plannen. 

Bij de kleuters.. . 

Concreet beteken de aangescherpte coronamaatregelen bij de kleuters het volgende: 

• Huisbezoeken stellen we uit 

• Boekjes ruilen op vrijdag gaat door, maar doet de juf zelf in de klas.  

• Voor wenners geldt: we spreken 5 minuutjes na half 9 af. De ouder mag even mee naar binnen 

(uiteraard met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, mondkapje en gezondheidscheck), 

maar blijft wel op de gang. Er is dus geen contact met andere kleuters. 

• Bij het 6-wekengesprek wordt in onderling overleg afgesproken of dit telefonisch of via Teams 

gaat, of dat fysiek op school toch echt beter is. 

!Talent… even niet 

Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben 

we als team besloten om voorlopig geen !Talent 

te doen, waarbij we de bovenbouwgroepen door 

elkaar mengen.  

Op dit moment is dat nog geen verplichte maatre-

gel binnen het protocol, maar we vinden het zelf 

beter om dit aanbod nu per groep aan te bieden. 

Dit alles om risico’s zoveel mogelijk te beperken, 

waardoor hopelijk alle groepen gewoon naar 

school kunnen blijven gaan. 
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Nieuw in Parro 

Best irritant als je meerdere kinderen op school hebt, dan heb je soms heel 
veel bolletjes die ongelezen berichten aangeven. En dan blijkt dat het de-
zelfde berichten zijn in alle groepen. Helaas is het nog niet zover dat Parro 
het herkent als jij dezelfde berichten ontvangt en er al eentje gelezen hebt, 
maar er is een op één na beste oplossing: klik op ’Markeer alles als gelezen’. 
Deze functie staat onderaan de pagina waar je de groepen kunt             
aanklikken.  

Bij de Parro berichten kunnen wij nu ook een titel toevoegen. Deze titel zie 
als regel bij de pop-up van ongelezen berichten. Handig, want dan zie je 
meteen waar het bericht over gaat.  

Nieuws vanuit de directie 

Binnen ons schoolbestuur, stichting OVO, is gekeken naar een andere verdeling van directeuren over 

de basisscholen. Hierbij heb ik mij sterk gemaakt voor een eigen directeur voor zowel de Anne Frank 

als de J.P.Waale. Die wens is gehonoreerd. Nadeel was dat ik daardoor moest kiezen op welke school 

ik als directeur zou blijven. Dat was geen gemakkelijke keuze! Maar de Anne Frank had een prima  

adjunct-directeur die volledig was ingewerkt en klaar was om de stap te maken naar de functie van 

directeur. In goed overleg met het team en de MR van de Anne Frank zijn achter de schermen de   

nodige stappen gezet om een soepele doorstart te maken. Dit heeft voor 

mij de doorslag gegeven, want in deze toch al moeilijke tijd, wilde ik       

natuurlijk niet dat er nog meer onrust op één van mijn scholen zou komen. 

Dit alles betekent dat ik weer directeur ben van één school: de J.P.Waale 

en dat ik daarnaast voor OVO aan de gang ga met de portefeuille         

kwaliteit.  Naar mijn mening is dit een win-win voor beide scholen! 

Stage bij de gym 

Bij meester Richard lopen de volgende studenten stage: 

 

Mijn naam is Tessa Buijs, ik ben 20 jaar oud en studeer aan de Haagse 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Samen met mijn medestudent 
Levi van der Linden kom ik stagelopen bij de JP Waale onder begeleiding 
van Richard Poot. Door diverse stages hebben wij al ervaring opgedaan 
maar ik kan niet wachten om mijzelf meer didactisch te ontwikkelen en 
de leerlingen een leerzame en leuke tijd te bezorgen. 

 

 
 
Mijn naam is Levi van der Linden, 20 jaar oud. Momenteel studeer ik op de 
Haagse academie lichamelijke opvoeding. Ik zit in mijn 2e leerjaar. De aan-
komende periode ga ik stage lopen bij Richard Poot. Dit doe ik samen met 
mijn mede student Tessa Buijs.  



P A G I N A  4  N R .  4  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Meestal ontvangen jullie in oktober/november een brief met het verzoek om 
de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het klopt dat jullie deze tot nu toe 
nog niet hebben ontvangen. Wij willen het betalen namelijk makkelijker   
maken, door met het systeem Schoolkassa te gaan werken. Jullie ontvangen 
dan een linkje met een betaalverzoek in plaats van een brief. 

Helaas loopt het aanvragen van de betalingsaccount de nodige vertraging op, waardoor dit proces 
nog niet is afgerond. Heel vervelend, maar we gaan samen met de ouderraad toch al wel zorgen dat 
we een leuk Sinterklaasfeest kunnen organiseren (ondanks dat ook dat dit jaar weer anders moet dan 
we zouden willen). We hebben er vertrouwen in dat het goed gaat komen en in het uiterste geval 
komen we toch alsnog met een brief bij jullie. 

Sinterklaasbanket-actie 

Wow, wat hebben onze leerlingen én hun ouders hun 

best gedaan om zoveel mogelijk Sinterkaas-lekkers te ver-

kopen. De opbrengst van deze actie komt uit rond € 900,-  

De Leerlingenraad heeft als wens om op het schoolplein, 

tussen de gymzaal en de fietsenstalling van de             de-

pendance een pannakooi te realiseren. Zij moeten hier-

voor nog in de pen klimmen om de gemeente te vragen 

of een pannakooi op die plaats mag, maar we vinden het 

zo’n goed idee, dat we vast begonnen zijn met sparen. 

Dit bedrag vormt dus ons startkapitaal. 

Paarse vrijdag 
Jezelf zijn is een feestje, en een feestje moet je vieren! Daarom kleuren we 

op Paarse Vrijdag (10 december) op school paars. Jij doet toch ook mee? 

Door mee te doen aan Paarse Vrijdag, laten we zien dat iedereen bij ons op 

school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om 

wie die is of op wie die verliefd wordt. 

Hart onder de riem 

Onze leerlingenraad heeft overigens nog een goed idee!        

We gaan met z’n allen mooie kaarten maken om aan oudere 

mensen te sturen. Op die manier willen wij hen een hart onder 

de riem steken in deze moeilijke tijd. 

Je kunt ook thuis met deze actie meedoen! Maak een mooie 

kaart. Zet er een lieve tekst op en doe deze in de brievenbus bij 

iemand waarvan je weet dat deze wel een opsteker kan           

gebruiken. Zo helpen we elkaar de moed er in te houden! 


