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Het nieuwe schooljaar is gestart, de eerste twee weken zitten er alweer op.  
We hopen dat iedereen een goede start heeft kunnen maken en dat de kinderen 
met enthousiaste verhalen thuiskomen.  
 

Gouden weken:  (voor een goed begin van het schooljaar) 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het 
begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie  
weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 
Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te 
creëren. Daar hebben zowel de leerlingen als de leerkracht de rest van het jaar 
plezier van. De Gouden Weken worden de eerste vier tot zes weken van het 
schooljaar gebruikt om een goede basis voor een fijne sfeer en een veilig klimaat te 
leggen. Met behulp van verschillende werkvormen, groepsopdrachten en energizers 
gaan de leerkrachten en leerlingen hiermee aan de slag. 
 

Kamp groep 7 en 8: 
Op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni zijn de leerlingen van  
groep 7 en  8 samen met meester Pepping, Janita de Vos en Harmke Schoenmaker 
op schoolkamp geweest naar de Boerhaarshoeve in Grolloo. 
De eerste dag was een beetje in het water gevallen door onweer en hevige regen, 
maar dat mocht de pret niet drukken voor dag twee en drie. 
Van klimmen en klauteren in klimpark Joytime, tot een Bonte avond met Elvis en als 
klap op de vuurpijl een ‘s avonds laat een dropping midden in het bos van Grolloo. 
Al met al een zeer geslaagd schoolkamp! 
Janita en Harmke, hartelijk dank voor jullie bijdrage en goede zorg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Luizencontrole: 
Vanwege het covid-19 virus wordt de luizencontrole niet gedaan.  
Wij rekenen hiervoor op uw begrip. Mocht u luizen constateren bij uw kind, dan 
willen wij u verzoeken om de leerkracht in te lichten. De leerkracht kan dan via  
PARRO de mededeling naar de ouders/verzorgers doen met het advies hun eigen 
kind te checken op luizen.  
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie en zullen er geen namen 
worden genoemd in het bericht 
 
 

Informatieve ouderavond: 
Op dinsdag 8 september aanstaande zou de informatieve ouderavond/zakelijke 
ouderavond plaats vinden.  
Door de coronamaatregelen kunnen we de avond helaas niet door laten gaan en 
komt te vervallen. We mogen helaas geen groepen ouders en verzorgers 
ontvangen in de school. Uiteraard krijgt u via de mail informatie over de groep 
van de leerkracht(en) van uw kind(eren).  
In de week van 7 september ontvangt u een mail van de groepsleerkracht(en) van 
uw kind(eren) met informatie over het reilen en zeilen in de groepen.  
We kunnen ons voorstellen dat het vooral voor nieuwe ouders wellicht ook 
prettig is om het een en ander aan vragen te mogen stellen aan de leerkracht of 
dingen te bekijken van de groep waarin uw kind zit. 
Dan stellen wij u in de gelegenheid om een afspraak te maken met de betreffende 
groepsleerkracht (volgens de maatregelen van het RIVM) om op een moment na 
schooltijd langs te komen of telefonisch contact te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolgids en activiteitenkalender/informatiegids 2020-2021: 
De schoolgids voor 2020-2021 is gereed en zal via email worden verspreid en op de 
website staan van onze school www.o2sv.nl/obswillemlodewijck.  
De activiteitenkalender/ informatiegids voor schooljaar ’20-’21 ligt bij de drukker.  
In de tweede of derde week van september ontvangt ieder gezin de nieuwe  
informatiegids met daarin de activiteitenkalender. 
 
 

Coronamaatregelen (reminder): 
Corona is helaas nog steeds onder de mensen en op school treffen we de nodige 
maatregelen hiervoor. Veel van de afspraken die we in een van de laatste nieuwsbrie-
ven hebben verzonden blijven bestaan.  
Toch willen we u nog even attenderen op de volgende maatregelen; 
 
 
Thuisblijf regels leerlingen  
Voor leerlingen van groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve:  
-als het kind ook koorts heeft  
-kinderen contact hebben gehad met iemand met een bevestigde corona infectie en 
daarover zijn geïnformeerd door de GGD.  
-er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het 
coronavirus.  
Dan moet uw kind thuisblijven en is het belangrijk om uw kind te laten testen.   
  
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Corona 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen (geen hooikoorts), keelpijn, lichte hoest, ver-
hoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak)   
 
Tot de testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de test positief is, 
moet de leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling kan weer naar school als hij of zij 
na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van klachten.  
  
Het komt af en toe voor dat kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen toch naar 
school worden gestuurd en de leerkracht in de loop van de dag ouders moet bellen 
om de leerling alsnog op te halen omdat het niet gaat.  
We vragen u om bij twijfel uw kind sowieso thuis te laten.  
 

Thuisblijf regels leerkrachten  
Conform richtlijn RIVM/GGD kunnen leraren werken indien er geen sprake is 
van symptomen van het Coronavirus. Echter, met milde symptomen zoals een 
verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.  
Bij geen leerkracht voor de groep door ziekte en geen vervanging zullen wij de 
eerste dag de opvang nog verzorgen, mocht het langer duren dan zal een groep 
naar huis gestuurd worden (volgens reeds gestelde protocol als voorheen bij 
geen inval bij ziekte).   
 
 
Gevolgen van het testbeleid 
Het kan voorkomen dat een leraar zich moet laten testen of in quarantaine 
moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal er gepro-
beerd worden om afstandsonderwijs te verzorgen tot de leraar terug kan keren 
op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd. Uiteraard zullen we 
ons best doen om vervanging te regelen als de leraar door ziekte geen afstand-
sonderwijs kan verzorgen.  (Mits er vervanging beschikbaar is...) 
Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school verricht positief 
wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar de  
consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het 
bestuur een besluit nemen. 
 
 
Ventilatie  
De afgelopen weken is in de media veel gesproken over de luchtkwaliteit en 
ventilatie in scholen. Dit vooral in de context van zgn. aerosolen en hun mo-
gelijke rol bij verspreiding van het virus. De Willem Lodewijck beschikt over een 
geschikt ventilatiesysteem in onze lokalen die in de laatste week van de 
zomervakantie zijn gereinigd en waarbij de filters zijn vervangen. Daarnaast zal 
er in de lokalen extra geventileerd worden door ramen en deuren zoveel mo-
gelijk open te zetten. 
 
 

 
 
 



In het verschiet: 
 
-Donderdag 1 oktober - MT-overleg + bestuur (juf Marjan afwezig) 
 
-Donderdag 8 oktober - Afsluiting Kinderboekenweek 
 
-Za. 10 oktober t/m zondag 18 oktober - Herfstvakantie 
 
-ma 26 oktober t/m donderdag 29 oktober - “ ZIEN”-gesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oud papier:    zaterdag 19 september 2020! 
   Helpende handen:         Arnold Viel / Jans de Jonge 
 


