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Corona op school

Belangrijke data

Vrijdag 26 maart hebben we voor het eerst een groep naar huis moeten
sturen i.v.m. een Corona-besmetting. Zowel groep 7 als de betrokken
leerkrachten zitten vanaf vrijdag in quarantaine. Het was naast, toch
wel wat schrik, ook direct actie. We willen de ouders bedanken voor
hun snelle wijze van handelen met het ophalen van hun kinderen.
Daarnaast hebben we goede steun ervaren vanuit de GGD m.b.t. het
meedenken voor het Bron- en contactonderzoek en ook de brief voor
de betrokken ouders.
We hopen dat het virus zich niet verder in de school verspreidt en we
letten daarom nog steeds goed op de hygiëneregels en de richtlijnen
vanuit het RIVM en de overheid.
We hopen dat de kinderen die positief getest zijn zich niet al te ziek
voelen en dat we elkaar allemaal weer na de quarantaine periode op
school kunnen ontmoeten.
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Vervanging van leerkrachten
Voor de vervanging van een (zieke) leerkracht hebben we een protocol. Dit protocol is in het verleden
opgesteld bij een tekort aan invallers. Voor de volledigheid staat het protocol hieronder.
Protocol:
1. Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht worden de volgende interne oplossingen
overwogen:
a.
Verschuiven: Intern gaat een leerkracht naar een andere groep. Met een (WPO)-student mag niet
worden geschoven, uiteraard wel met de leerkracht die door de WPO-er wordt vervangen.
b.
Ruilen: De ADV van leerkrachten, taakrealisatie van directie en andere coördinatoren worden
opgeschort. Voor de directie en coördinatoren blijft minimaal één dag voor taakrealisatie
beschikbaar.
d.
Parttime leerkrachten: Parttime leerkrachten krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.
c.
Verdelen De groep wordt over andere groepen verdeeld voor maximaal 2 dagen en alleen als het
redelijkerwijs mogelijk is.
2. Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing dan kan de betreffende groep
thuis blijven volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:
a. Niet de eerste dag
b. Alleen in het uiterste geval
c. Ouders een dag van te voren schriftelijk op de hoogte stellen
d. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is zorgt de school voor opvang.
We merken dat het protocol zoals het toentertijd is opgesteld niet meer actueel is. Uiteraard zullen wij er
alles aan doen om de kinderen bij afwezigheid van de leerkracht / invaller op school te begeleiden en op te
vangen.
Op dit moment ervaren wij een groot probleem bij het vervangen van leerkrachten. Dit komt omdat er een
grote vraag is naar invallers, doordat er leerkrachten gewoon ziek zijn, maar ook doordat er veel
leerkrachten thuis in afwachting zijn van een testuitslag.
Nog een knelpunt is dat we, conform de Covid-19 richtlijnen geen groepen mogen samenvoegen of
opsplitsen over meerdere groepen. Elke groep zit in zijn eigen bubbel. Dit maakt het des te lastiger om
groepen op school op te vangen.

Het kan zelfs voorkomen dat we de eerste dag al geen opvang kunnen regelen, omdat er simpelweg
niemand beschikbaar is en we geen groepen mogen verdelen over de andere groepen.
Dan zien wij ons gedwongen om af te wijken van de richtlijnen van de hoofdinspectie en de kinderen toch
ook de eerste dag al thuis te laten blijven. Wij hopen op uw begrip indien dat nodig is. U kunt er op
vertrouwen dat we elke keer echt alles in het werk stellen om de kinderen wel op school op te vangen en
les te geven.
Mocht in een groep de leerkracht positief getest zijn of een leerling dan dienen alle kinderen direct naar
huis te gaan. Dit is conform de richtlijnen vanuit de overheid. Mocht dat het geval zijn, net zoals afgelopen
vrijdag, dan worden de betrokken ouders geïnformeerd middels klasbord. Ouders die niet snel reageren op
dit bericht met een bevestiging dat zij hun kind komen ophalen of dat hun kind zelfstandig naar huis mag,
worden dan persoonlijk gebeld.
In de loop van de dag krijgen de ouders nog een informatiebrief met de eventuele vervolgstappen. Alle
overige ouders krijgen informatie via een algemene brief.

Goede doel: Geld verdienen door klusjes
We zijn gewend om elke Witte Donderdag een
Fancy Fair te organiseren voor een goed doel
dat ook dicht bij de kinderen is. Of kinderen doen
een activiteit waarbij zij zich laten sponsoren. Dit
jaar is het niet mogelijk om een Fancy Fair te
organiseren of een ‘evenement’ waarbij kinderen
in actie komen voor het goede doel. Toch vragen
wij uw aandacht voor Homeride team
Luttenberg.

Op 26 en 27 juni 2021 gaat ‘Homeride team Luttenberg’ 500 km fietsen in 24 uur om zo geld in te zamelen
voor het Ronald McDonald Kinderfonds Nederland!
Een geweldig initiatief!
Wij willen samen met alle kinderen van onze school dit team sponseren. Middels de actie een “Heitje voor
een karweitje!” hopen we veel geld op te halen en ‘Homeride team Luttenberg’ te ondersteunen.
Alle kinderen krijgen een envelop mee naar huis en wij dagen de kinderen uit om zoveel mogelijk klusjes te
doen voor een kleine bijdrage in de envelop om zo het goede doel te steunen. Hou daarbij wel de
coronamaatregelen in acht!
Hoeveel geld je geeft als ouder of opa en oma voor een klusje bepaal je natuurlijk zelf. Dit geld kan op
16 april in de envelop mee naar school. Het totaalbedrag van de inhoud mag op de envelop geschreven
worden. Het ingezamelde geld zal op een later tijdstip overhandigd worden aan Ludo en Anita.
Op deze wijze hopen we toch een bijdrage te kunnen leveren aan dit goede doel!

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
Via de media is het Nationaal Plan Onderwijs bekend gemaakt.
Uit de brief van het ministerie:
De maatregelen van het NPO zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én
compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het
moeilijk hebben. Het is een programma voor de voorschoolse educatie, het primair- en voortgezet
onderwijs en het middelbaar- en hoger (beroeps) onderwijs.
Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij
hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds
wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun
cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal
welbevinden.
Het hele onderwijsveld is meegenomen in het programma, van voorschoolse educatie, basisonderwijs tot
wetenschappelijk onderwijs.
In de brief van het ministerie van 24 maart 2021 is het tijdspad bekend geworden.
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Maart 2021:
April 2021:

Scholen ontvangen brief met nadere informatie
Scholen brengen in kaart via een scan welke problemen en behoeftes er zijn bij
leerlingen en school
Mei 2021:
Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan
nemen
Juni 2021:
Scholen horen welk budget er per leerlingen beschikbaar is vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs
Voor start schooljaar 2021/2022: Scholen hebben een schoolprogramma opgesteld met alle
maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De Medezeggenschapsraad moet dit
goedkeuren.
Start schooljaar 2021/2022: budget wordt uitgekeerd, start uitvoering schoolprogramma
Jaarverslag: Scholen rapporteren over aanpak en resultaten

Op dit moment is nog niet bekend welke scan de scholen dienen te gebruiken, wat het keuzemenu inhoudt
en hoeveel geld de scholen nu krijgen.
Het Bestuur van mijnplein bestudeert momenteel de mogelijkheden om gezamenlijk zaken uit te zoeken en
uit te werken. Mocht er meer bekend worden dan zullen wij u informeren. Ook staat het NPO elke keer op
de agenda van de MR.
Op dit moment zijn in alle groepen wel de IEP-LVS toetsen en de AVI-toetsen ( technisch lezen)
afgenomen en bij de kleuters is Mijn Kleutergroep leerlingvolgsysteem kleuters) ingevuld. Deze worden
per unit door de IB-er en de leerkrachten geanalyseerd. De conclusies van die analyse vormen de basis
voor de groepsplannen t/m de zomervakantie en naar onze verwachting ook voor de scan en de invulling
van het schoolprogramma vanuit het NPO.

Ouderklankbord avond
Dit schooljaar ervaren wij dat we niet dat contact met ouders kunnen hebben dat we willen en dat we gewend
zijn. We kunnen nu bijvoorbeeld geen ouders in school ontvangen, laten zien wat we op school doen, gewoon
een gesprekje aan gaan, kunnen vertellen waar we trots op zijn of welke mooie dingen leerlingen hebben
gemaakt en geleerd, etc.
Vanuit de groepen krijgen ouders wel informatie en foto’s via klasbord, maar als directie spreken we op dit
moment te weinig ouders.
Vanuit de MR kwam het advies om een digitale ouderklankbord-avond te organiseren. Dat vonden we een
mooi advies en dat willen wij graag organiseren.
In het verleden nodigden wij steeds twee ouders uit van elke groep en hielden wij bij wie al hadden
deelgenomen aan de ouderklankbord avond. Op deze wijze spraken wij steeds verschillende ouders.
Dit keer willen we het iets anders organiseren. We willen graag (via teams) in gesprek met ouders over
datgene wat hen m.b.t school bezighoudt: waar men vragen over heeft, waar men tevreden over is, waar
men blij van wordt, etc.etc.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich via een mail naar e.buse@mijnplein.nl aanmelden. Wilt u daarbij
vermelden in welke groepen uw kind(eren) zitten. We willen graag in gesprek met maximaal drie ouders
per unit. Dan is de groep waarmee wij in gesprek gaan van een mooie grootte.
De ouderklankbord avond gaat via teams. De link krijgt u via uw mailadres.
De avond hebben wij gepland op: dinsdag 20 april, van 19.30-21.00 uur
Vragen die u voor deze avond heeft, mag u ook alvast van te voren indienen. Dat kan ook naar
e.buse@mijnplein.nl
Wij kijken uit naar een mooie informatieve ouderklankbord avond .
Ellen Woertman
Edwin Buse

Koningsspelen.
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 23 april.
Ondanks alle Corona-beperkingen zullen we de Koningsspelen op
gepaste wijze vieren.
We maken er met de klas een gezellige spelletjes dag van. Alle
kinderen mogen allemaal in de kleuren rood/wit/blauw of oranje naar
school komen.
Er is dit jaar geen koningsdagontbijt, dus deze dag wel graag zelf je
drinken meenemen (fruit en wat lekkers worden verzorgd). Kinderen
uit de bovenbouw lunchen gewoon op school met de zelf
meegebrachte lunch.
We hopen op een fijne, zonnige en koninklijke dag.

Nieuws van de Bieb
Geef een (prenten)boek cadeau
De campagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ is bedoeld om zoveel mogelijk kinderen te laten opgroeien tussen de
mooiste kinderboeken. Ieder jaar bieden boekhandels een prentenboek aan voor €2,50 en een jeugdboek voor €3,50.
Dit jaar gaat de campagne later van start dan gebruikelijk. Vanaf 23 april is jeugdboek De brief voor de koning van
Tonke Dragt cadeau te geven en vanaf 21 mei het prentenboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak. Zie ook
www.geefeenboekcadeau.nl en www.geefeenprentenboekcadeau.nl
Sallandse jeugdboeken
Veel mensen leerden dit coronajaar hun eigen omgeving beter kennen. Dit keer twee tips voor jeugdboeken
geschreven door auteurs uit Salland. Extra leuk: deze verhalen spelen zich bovendien af in onze eigen regio. Weten
jouw kinderen wat zich hier in de geschiedenis afspeelde?
Het bos is op slot – Littie Diederen
Dit verhaal speelt zich af in 1952, bij de aanleg van de IJssellinie in Olst tijdens de Koude
Oorlog. Drie kinderen zien opeens allerlei werkzaamheden in de Hengforden bij Olst. Zij
proberen te ontdekken wat er precies gebeurt. Met tekeningen van Hendrik Rypkema.
Vanaf ca. 6 jaar.
Op zoek naar een schat – Dennis van Vilsteren
Tijn vindt samen met zijn vrienden Brian en Jurre een oude landkaart uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In Heino, waar het boek zich afspeelt, was de Schaarshoek een doorvoerkamp van
de nazi’s. In het boek staan ook vriendschap en ziekte centraal, ”omdat in het leven niet alles goed
gaat”. Met tekeningen van Reitse Sybesma. Vanaf ca. 9 jaar.

Jeugd Online
Op de website van Bibliotheek Salland zijn niet alleen de boeken uit de collectie te vinden. Onze leesconsulenten
hebben namelijk ook de beste tips verzameld rondom leesplezier en leesbevordering. Alles wat je hier vindt, kun je
vanuit huis gratis gebruiken. Wat kun je bijvoorbeeld thuis doen met boeken behalve lezen? Welke websites zijn
absoluut een aanrader om te bekijken? Hoe leer je programmeren? Jeugd Online is een jaar geleden gestart en
bestaat op dit moment uit maar liefst 90 tips! Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!

Poeziewedstrijd ’Ik wou dat ik een vogel was’
Dit najaar verschijnt de opvolger van Ik wou dat ik een vogel was, de
succesvolle bloemlezing met natuurgedichten. In deze nieuwe bundel wordt in
366 Nederlandse gedichten de schoonheid van dieren over de hele wereld
bezongen… maar daar zijn natuurlijk nog wel gedichten voor nodig!
Schrijf een dierengedicht bij een van de geselecteerde illustraties op de website
en stuur dit vóór 15 maart naar de redactie van uitgeverij Ploegsma. Bekijk
eerst alle voorwaarden voor deelname!
Alle deelnemers maken kans op een publicatie in deze nieuwe
poëziebloemlezing én natuurlijk op exemplaren van het boek. Als troostprijs
verloten ze ook vijf exemplaren van Ik wou dat ik een vogel was onder alle
inzenders.
Heb je zelf geen dichttalent, maar ken je wel hét dierengedicht dat in deze
bloemlezing niet mag ontbreken? Dit kan je ook per e-mail opsturen, zorg dat
je in je mail duidelijk aangeeft van wie het gedicht is en wat de bron is van het gedicht.

