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Obs Willem Lodewijck 

Willem Lodewijkstraat 19 

9545 PA Bourtange 

Tel.: 0599-354448 

Email:  directie.willemlodewijck@o2sv.nl 

   “Samen werken, leren, ontwikkelen en genieten!”  



 

Algemeen: 
Je kunt de televisie of de radio niet aanzetten en geen krant openslaan, of het gaat 
over corona. Op school proberen we een zo normaal mogelijke situatie te creëren, 
maar ontkomen helaas niet aan het virus. 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag kunnen de scholen 
open blijven, maar we moeten helaas wel de maatregelen omtrent corona 
aanscherpen. Wij merken dat u als ouder met ons meedenkt en begrip toont voor 
de situatie waarin we met elkaar zitten.  We moeten er samen het beste van maken 
en dat lukt tot nu toe goed. Wij willen u als ouders hier dan ook heel erg voor be-
danken. 
Op maandag 29 november is er een brief vanuit het bestuur van Openbaar Onder-
wijs Westerwolde verstuurd met aanvullende maatregelen die vanaf die datum 
gaan gelden voor de scholen. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller 
op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. 
 
Hieronder nog even een samenvatting van de maatregelen: 
*Alle leerlingen blijven bij milde klachten  (snottebellen/neusverkoudheid) thuis en 
laten zich testen bij de GGD.  De leerlingen mogen weer naar school bij een 
negatieve testuitslag  en 24 uur klachtenvrij zijn. 
(Het komt af en toe voor dat kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen toch naar 
school worden gestuurd. Bij leerlingen die op school verkouden zijn of worden, 
wordt direct met de ouders gebeld om de leerling op te halen.) 
*Medewerkers en leerlingen  blijven in de volgende gevallen in ieder geval thuis/in 
quarantaine en laten zich testen bij de GGD: 
-bij klachten die passen bij het coronavirus 

-als een huisgenoot positief test op corona 

*De leerlingen van groep 6,7,8 en alle medewerkers dragen een mondkapje als zij 
zich bewegen in de school. Als ze in de klas zijn, mag het mondkapje af. 
*Ook het zelftest-advies is aangescherpt: voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
en het onderwijspersoneel geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest 
doen. De leerlingen worden niet op school getest.  Hier bent u zelf verantwoordelijk 
voor. (De testen worden binnenkort verstrekt door de school) 
*Op het moment dat een leerkracht (lichte) gezondheidsklachten heeft, zal de 
leerkracht thuis moeten blijven en als er op dat moment geen vervanging is, zijn de 
leerlingen vrij. 
 
Wij moeten ons er allemaal van bewust zijn dat als je wel naar school gaat met 
klachten, dit gevolgen kan hebben voor het schoolteam, onze leerlingen en hun fami-
lies! 

 

 
 
 
Het onderwijs op de Willem Lodewijck zullen we de 
komende weken als volgt organiseren: 
 
*We geven weer les in cohorten, dit betekent dat de (combinatie)groep de hele 
dag dezelfde leerkracht heeft met een eigen pauzemoment op het plein.   
De 3 cohorten zijn groep 1,2 & 3, groep 4,5 & 6 en groep 7,8. 
*De school start om 8:30 uur. Dit betekent dat we onze leerlingen tussen 8:20 en 
8:25 uur op school verwachten. De kinderen spelen niet op het schoolplein, maar 
gaan na aankomst direct de school in. 
*Bij binnenkomst desinfecteren de leerlingen en leerkrachten hun handen. 
De leerlingen lopen rustig naar de klassen, de leerkracht wacht bij de deur/in het 
lokaal.    
*Externen (zoals stagiaires, MRT, etc.) worden tijdelijk geweerd. 
Logopedisten, specialisten en vakleerkrachten zijn hierop een uitzondering en dus 
geen externen. 
*De hygiënerichtlijnen die al van kracht zijn, worden gecontinueerd. 
Veel aandacht voor het schoonmaken van meubilair, leermiddelen, tafels/
bureaus, deurklinken, toiletten etc. 

 
Sinterklaasviering: 
Op donderdag 2 december is het dan eindelijk zover: we vieren het  
Sinterklaasfeest op school.   
De invulling van het Sinterklaasfeest zal dit jaar vanwege Corona anders verlopen 
dan voorgaande jaren, maar dat mag de pret niet drukken.  
Sinterklaas zal dit jaar met twee Pieten op bezoek komen. Sinterklaas komt pas 
later op school, omdat hij de coronamaatregelen goed in acht wil nemen. 
De Sinterklaas en zijn Pieten laten zich van tevoren testen en gaan niet in de klas-
sen op bezoek. Sint en zijn pieten zullen plaats nemen in de gymzaal . 
Per groep (cohort) zal er een bezoek gebracht worden aan de Sint. 
Ondanks de aangescherpte maatregelen maken 
we er in aangepaste vorm een fantastisch feest 
van! 
 

De leerlingen van groep 1,2,3 zijn  om 
13.00u vrij!  

   “Samen werken, leren, ontwikkelen en genieten!”  



 Kerstviering: 
Op woensdag 22 december organiseren we de Kerstviering op school.  
In verband met Corona zijn we genoodzaakt om ook de Kerstviering in een aangepaste 
vorm te vieren. 
We zijn ons nog aan het beraden over de exacte invulling van deze viering. U krijgt 
binnenkort meer informatie via Parro. 
 
 
 

In het verschiet: 
 
-Maandag 10 januari 2022     -  Nieuwjaarsviering 
                                                   -  Start Zilveren Weken 
-Donderdag 13 januari 2022   -  Schaatsen in Cardinge (onder voorbehoud) 
       Teamoverleg 
-Dinsdag 18 januari 2022         - IB overleg 
-Woensdag 19 januari 2022              - Cursus personeel “Alles-in-1”   
      Clockeslach  14.30-17.00u 
-Donderdag 20 januari 2022   -  Nationaal Voorleesontbijt 
-Maandag 24 januari 2022  - Start Cito LOVS toetsen 
     - Bijeenkomst cultuurcoordinatoren 
-Woensdag 26 januari 2022              -  Cursus juf Kirsten 
-Donderdag 27 januari 2022   -  MT-overleg  (juf Marjan) 
-Vrijdag 28 januari 2022       -  Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 

   “Samen werken, leren, ontwikkelen en genieten!”  

Kerstvakantie: 
 

Donderdag 23 December 2021 
t/m 

Zondag 9 januari 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Het team van   

   Obs Willem Lodewijck  

wenst u :   

 
Namens het team van de Willem Lodewijck willen we  
iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar  

toewensen.  
We hopen iedereen na de vakantie in goede gezondheid terug 

te zien.  
Pas goed op uzelf en op elkaar!  

Tot ziens in 2022! 

                                

  Oud papier:    zaterdag 18 december 2021! 

   Helpende handen:         Frank Engelkes / Martin Kas 
 


