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Van de directie 
 
De tijd vliegt! De eerste zes weken na de zomervakantie zijn alweer voorbij.  
Zes weken waarin we geïnvesteerd hebben in groepsvorming, het neerzetten van 
een fijne sfeer in de groepen door middel van De Gouden Weken.  
Iedere groep heeft regels en groepsnormen voor het nieuwe schooljaar afgesproken 
en zichtbaar gemaakt in de groep. 
 
Afgelopen maandag was er opnieuw een persconferentie, waarin duidelijk werd dat 
we als maatschappij opnieuw in een ernstige situatie verkeren rondom de situatie 
met corona.  
De coronacrisis raakt gezinssituaties, maar ook ons schoolteam.  
Het levert werkdruk op, want we hebben steeds meer te maken met onder-
bezetting.  
Onze leerkrachten hebben ook een gezinssituatie, waarin zij te maken krijgen met 
corona-gerelateerde klachten en er soms voor moeten kiezen om niet naar school 
te gaan en thuis te blijven.  Wij realiseren ons dat we een voorbeeldfunctie hebben 
als schoolteam en ons aan de coronamaatregelen moeten houden, maar dat het 
wel een zware dobber is voor ons om steeds de juiste beslissingen te nemen.   
 
Daarnaast zal het u niet ontgaan zijn dat we kampen met een tekort aan in-
valkrachten in het basisonderwijs en dat geldt ook voor Openbaar Onderwijs West-
erwolde. (OOW) 
Tot nu toe lukt het nog steeds om invalproblemen op te lossen, maar er kan een 
moment komen dat we toch een groep of groepen naar huis moeten sturen.  
Dat is absoluut niet wat we willen. Het bestuur en  de directeuren van OOW buigen 
zich over hoe we de continuïteit van het onderwijs kunnen blijven waarborgen. 
  
Met begrip voor elkaar en geduld met betrekking tot de coronacrisis, hoop ik dat 
het virus gauw beteugeld kan worden en we minder druk ervaren op alle fronten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kinderboekenweek: 
 
Op 30 september is de 66e editie van de Kinderboekenweek van start gegaan. 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van de geschiedenis.  
Het thema is “En toen?”  
Op school zullen we hier de komende week flink wat aandacht aan schenken. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen ges-
chiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Er zijn 
prachtige kinderboeken geschreven waardoor kinderen ook terug kunnen dwalen 
in de tijd. 
Tijdens de Kinderboekenweek laten we de leerlingen via allerlei activiteiten in het 
teken van het thema “en toen” kennis maken met hoe leuk lezen kan zijn. 
De afsluiting van de Kinderboekenweek vindt plaats op donderdag 8 oktober.  
 
 
 
 
 
 
 



Covid 19:    aanscherping regels 
In de persconferentie van maandag 28 september is door premier Rutte en minister de 
Jonge gemeld dat de regels ten aanzien van Corona worden aangescherpt.  
Op school betekent dit dat we blijven letten op de 1,5 meter afstand, het goed wassen 
van de handen en desinfecteren van oppervlakten.  
Na schooltijd gaan we thuiswerken, zodra dit mogelijk is.  
Ouders worden in principe niet toegelaten in de school, mits er een afspraak is gema-
akt voor een gesprek. Bij binnenkomst moeten we strikt zijn in het toepassen van “ 
triage”: een “check” afnemen in de vorm van het stellen van een aantal gezond-
heidsvragen (en het toepassen van de 1,5 meter afstandsregel)  
Daarnaast tekent een ieder die de school betreedt de registratielijst die bij de ingang 
van de school ligt. Er mag getrakteerd worden op school, mits de traktatie verpakt is.  
We hopen nog steeds op uw begrip met betrekking tot de geldende corona 
maatregelen. 
Alleen samen krijgen we Corona onder controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen bij neusverkoudheid gewoon naar school en 
de BSO, behalve  
*als het kind koorts heeft 
*als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;  
*als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;  
*als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van 
koorts of benauwdheid. 
 
Echter willen wij u wel vragen/adviseren om bij (hevige) verkoudheidsklachten  
“de beslisboom” (zie bijlage) te blijven volgen en indien mogelijk, uw kind(eren) dan 
toch thuis te houden!   
Dit omdat leerkrachten dagelijks blootgesteld worden aan veel virusdeeltjes door 
verkouden leerlingen en hierdoor ook verkouden kunnen worden. 
Normaliter is dit niet erg, maar in het geval van de maatregelen rondom Covid 19 
(Corona), heeft dit wel vervelende gevolgen.  

Leerkrachten met milde symptomen van verkoudheid moeten verplicht 
thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 
Ook komt het voor dat de leerkrachten die geïnfecteerd zijn met het griepvirus, 
getest moeten worden op Corona. De leerkracht of leerkrachten kunnen daar-
door een aantal dagen afwezig zijn. 
 
Door het ingrijpende tekort aan invalleerkrachten, is het heel lastig om het 
onderwijs op school goed te blijven organiseren. Als er geen vervanging  
beschikbaar is,  blijven de leerlingen van de groep thuis en zal er geprobeerd 
worden om een vorm van afstandsonderwijs te verzorgen tot de leraar terug 
kan keren op school. Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te  
regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan verzorgen.    
 
 

Schoolfruit: 
 
Onze school heeft ook dit jaar weer het geluk om uitgeloot te zijn voor het EU 
schoolfruit-programma.  
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 
Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties 
groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering 
van de Europese Unie. 
Vanaf 9 november doet de hele school  ( groep 1 t/m 8) mee aan het 
schoolfruit programma. 
U hoeft u uw kind in deze periode geen extra fruit mee te geven, want het krijgt 
fruit op school.  (t.z.t. krijgt u meer informatie over het schoolfruit-
programma.)  
 

 
 

 
 
 



Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt jaarlijks om een ouderbijdrage aan alle ouders. 
Om activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, theaterbezoek, sportdag,  
projectsluitingen, Pasen, activiteiten in laatste schoolweek en diverse andere activi-
teiten te kunnen bekostigen, vragen wij van de ouders een jaarlijkse vrijwillige  
ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op € 35,= per kind voor dit schooljaar.  
In de maand oktober krijgt uw kind een brief mee naar huis, voor het innen van de 
ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021. 
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een aangepast 
bedrag.  
De ouderraad beheert de ouderbijdrage en maakt zich wel zorgen als ouder(s)/
verzorger(s) het niet betalen. Alleen als iedereen betaalt, kan de ouderbijdrage zo 
laag mogelijk blijven en blijft het mogelijk om leuke activiteiten voor de kinderen te 
organiseren en te bekostigen.  
 
Obs Willem Lodewijck wil niet alleen een school zijn waar kinderen alleen maar leren, 
maar ook een leuke tijd hebben.  
Mocht u het bedrag om bepaalde financiële redenen niet of moeizaam in 1x kunnen 
betalen, dan is betalen in termijnen  in overleg met de directeur altijd mogelijk.  
Ook zijn er mogelijkheden via Stichting Leergeld.  (voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met de directeur) 
 

Zwangerschapsverlof juf Kelly: 
Woensdag 21 oktober zou officieel de laatste werkdag van juf Kelly zijn, voordat ze 
met zwangerschapsverlof zou gaan.  
Maar door omstandigheden die zwangerschapsgerelateerd zijn, moet juf Kelly het 
vanaf nu rustig aan doen, waardoor ze iets eerder uit de running is. 
Gelukkig hebben we goede vervanging weten te regelen. 
Juf Jessey Arnoldus neemt de vervanging van juf Kelly voor haar rekening. 
Wij wensen juf Kelly heel veel succes met de laatste loodjes en een fijne kraamtijd 
toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oud papier:    zaterdag 17 oktober 2020! 
   Helpende handen:         Rene Douma / Arjan Beaumont 
 

In het verschiet 
 
-woensdag 4 november - Nationaal schoolontbijt 
-woensdag 11 november - Sint Maarten 
-donderdag 12 november - MT-overleg   (juf Marjan afwezig) 
   - Zwemmiddag groep 5/6 
-maandag 16 november  - Sint catalogus mee 
-dinsdag 17 november - IB-overleg  (juf Kirsten afwezig) 
-woensdag 18 november - Teamoverleg 
-donderdag 19 november - Zwemmiddag groep 7/8 
-vrijdag 20 november - Laatste werkdag juf Lisanne  
    (zwangerschapsverlof) 
-maandag 23 november - zorgoverleg 
-dinsdag 24 november - GMR-overleg 
-woensdag 25 november - cursus cultuurcoordinator meester  
    Pepping 
-donderdag 26 November - MT-overleg (juf Marjan afwezig) 


