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Bericht van juf Petra

Beste allemaal,
Het schooljaar is inmiddels alweer een paar weken in volle gang. Voor mij zijn deze weken anders
dan voorgaande jaren i.v.m. het komende operatietraject. Mijn eigen groep uit handen geven is
een uitdaging op zich; ik sta immers zelf zo graag voor de groep. Anderzijds is het fijn om deze
weken meester Arjan te kunnen helpen met opstarten en om af en toe eens een andere groep
binnen te kunnen lopen.
De eerste operatie staat gepland op 6 oktober in de “Maartenskliniek” in Nijmegen. De enkel van
mijn linkervoet wordt vastgezet, pezen en spieren worden omgelegd en de grote teen wordt
rechtgezet. Vervolgens zal een periode van minimaal 4 weken onbelast gips en 4 weken loopgips
volgen. Tijdens deze periode zal ik opgenomen worden voor verzorging in Vlissingen of in Tholen.
Ligt eraan waar er t.z.t. plaats is. En na verloop van tijd zal ik worden opgenomen in
revalidatiecentrum “De Lindenhof” in Goes om opnieuw te leren lopen. Omstreeks februari 2022
zal het traject opnieuw opgestart worden voor de rechtervoet.
Mijn orthopeed heeft goede hoop op een positief resultaat waarbij het lopen gemakkelijker zal
worden. Hoe mooi zou het zijn als ik letterlijk beter uit de voeten zou kunnen. Elke winst is
meegenomen. Ik zie natuurlijk erg tegen het hele traject op. Ik heb in 2012/2013 ook ingrijpende
voetoperaties gehad en weet zo ongeveer wat me te wachten staat. Anderzijds zie ik deze periode
positief tegemoet. Het is een zegen te mogen weten dat er mogelijkheden zijn tot vooruitgang en
weet me gesterkt door God en de mensen om me heen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Ik hoop u de komende tijd middels deze weg regelmatig te informeren over de voortgang van de
revalidatie en, bij voldoende energie, af en toe contact hebben met de kinderen. Bijvoorbeeld via
Google Meet. En natuurlijk hoop ik u en jullie allen zo spoedig mogelijk weer gewoon op school te
kunnen ontmoeten.
Hartelijke groeten,
juf Petra Wagemaker
Nieuwe aanpassingen wegens versoepelingen
Basisregels blijven voor iedereen
Was vaak en goed uw handen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Wat verandert er in de basisschool?
Als uw kind positief getest is, blijft hij/zij thuis in isolatie. Uw kind kan weer naar school als het minimaal 24
uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de
besmetting.

Als uw kind positief getest is met het coronavirus hoeft niet meer de hele groep of klas in quarantaine.
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan
gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette
leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met
meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in
quarantaine te gaan.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen.
Wat betekent dat voor u?
Brengen/halen kleuters
Ouders brengen de kleuters elke ochtend via het kleuterplein
naar binnen en gaan door dezelfde ingang naar buiten.
Elke middag gaan de kleuters samen met alle andere kinderen
zelfstandig door de hoofdingang naar binnen.
Bij het uitgaan worden de kleuters naar het hek gebracht.
Brengen halen kinderen groep 3-4
Ouders brengen de kinderen van groep 3-4 elke ochtend bij de
ingang van het lokaal.
Op vrijdagochtend mogen de ouders de kinderen in de klas
brengen(de zogenaamde inloopochtend).
Elke middag gaan de kinderen samen met alle andere kinderen
zelfstandig door de hoofdingang naar binnen.
Bij het uitgaan worden de kinderen naar het hek gebracht.
Brengen halen groep 4-5 en 6-7-8.
De kinderen gaan elke dag zelfstandig door de hoofdingang naar binnen.
Op vrijdagochtend is er de inloopochtend. Ouders mogen hun in de klas brengen. In verband met gym is de
inloopochtend bij juf Elsemarije op de donderdagochtend.
Weeksluiting met ouders en stamgroepavond:
Voor grotere bijeenkomsten zoals de gezamenlijke weeksluiting en stamgroepavond willen we wat
voorzichtig zijn. Vanuit het managementoverleg is geadviseerd om niet te veel mensen binnen in een
afgesloten ruimte uit te nodigen. Daarom het volgende:
-Wanneer het weer het toelaat kan buiten een weeksluiting met ouders wel plaatsvinden. Alle
ouders zijn dan welkom. Op de dag zelf worden ouders via Parro bericht als de weeksluiting
doorgaat.
-Wanneer de weeksluiting binnen wordt gehouden, worden ouders van één groep uitgenodigd.
Als de weeksluitingen vanwege het weer steeds binnen plaats moeten vinden, gaan we meer
weeksluitingen met ouders plannen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om voor de kerstvakantie
een keer te komen kijken.
Op lange termijn hopen we weer alle ouders binnen te kunnen utinodigen.
Voor de stamgroepavond wordt één ouder per gezin uitgenodigd. Afhankelijk van het aantal personen
wordt gekeken of de avonden in de gemeenschapsruimte of in het klaslokaal gaan plaats vinden.
Grote schoonmaak en klussenlijst
Schoonmaak: Vorig schooljaar hebben we als ouderraad een enquête gehouden over de
schoonmaak met ouders. Deze heeft geen duidelijke uitslag gegeven. Vandaar dat we op de
oude voet verder gaan en u vragen om de school te komen schoonmaken. Dit willen we gaan
doen in de week van 11 t/m 14 oktober. In de brief kunt u hier informatie over vinden en ook
hoe u zich op kunt geven.

Klussenlijst: Elk jaar kunnen ouders zich op geven voor bepaalde klussen op school. De brief over de
klussenlijst kunt u invullen welke klus u zou kunnen doen op school. U kunt dan denken aan het helpen
organiseren van een viering, kinderen vervoeren tijdens de excursies, klein schilderwerk e.d..
De lijst kunt u ingevuld afleveren bij de leerkracht.
Bibliotheek
Elke dinsdag van 15.15 uur tot 15.30 uur en vrijdag van 12.00 uur tot
12.15 uur is de bibliotheek geopend. Dan kunnen de kinderen boeken
lenen om ook thuis te kunnen lezen.
Wij als school vinden het erg belangrijk dat kinderen veel
“leeskilometers” maken, zowel op school als thuis. Wie meer leest,
wordt beter in taal. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op
woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.
Actie-groepsfoto’s
Maandagmiddag 4 oktober komt Aart de Boer om groepsfoto’s te maken. De afgelopen jaren heeft hij bij
ons schitterende broertjes en zusjesfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Hij wil ook dit keer de groepsfoto’s
maken.
De foto’s kosten € 3,- per stuk. De opbrengst (bedrag minus de kosten) gaat naar Jonathan Zongo, ons
adoptiekind.
Elke eerste maandag van de maand wordt op school in elke groep geld voor hem opgehaald. Het leek ons
mooi om voor hem deze actie te doen.
Wilt u een groepsfoto bestellen:
1. geef u dan voor donderdag 30 september op aan de groepsleerkracht van uw kind
2. - u maakt € 3,- over op de volgende rekening:
NL 10 RABO 0303 0198 24 m.v.v. ‘groepsfoto + de naam van uw kind’
- óf u geeft uw kind maandagochtend 4 oktober € 3,mee naar school.
Alleen wanneer u zich aanmeldt en betaalt, wordt de foto aan uw kind
meegegeven.
Hieronder kunt u meer lezen over Jonathan.

Jonathan Zongo woont in Burkina Faso, is geboren op 27 november 2002
en is nu 18 jaar oud. U sponsort Jonathan sinds 1 januari 2012. In Burkina
Faso werken we samen met onze partnerorganisatie CREDO. De school
van Jonathan heet: Middelbare school 'Berekia' in Leo.
Elke 1e maandag van de maand halen we geld op voor Jonathan. Het zou
mooi zijn om dit te blijven kunnen doen. Doet u ook mee?
Stamgroepavond
Ook willen we dit jaar u in de gelegenheid stellen om de stamgroepavond bij te wonen op school. De
bijeenkomsten zijn gepland op 18 en 19 oktober. Per groep wordt één ouder per gezin uitgenodigd.
Maandag 18 oktober voor de groepen 3-4, 4-5 en de groep 6-7-8 van juf Elsemarije.
Dinsdag 19 oktober voor de groepen 1-2 en 6-7-8 van meester Bram
Het tijdstip en in welk lokaal of gemeenschapsruimte is afhankelijk van het aantal personen wat komt. Dat
hoort u na 11 oktober.

De avonden hebben een informatief karakter. Juist op deze avonden hebt u de kans een goed beeld te
krijgen van wat uw kind(eren) op school leert en doet. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over het
onderwijs in de groep van uw kind(eren).
Deze avonden zijn bedoeld voor alle ouders én ook andere belangstellenden zoals ouders van kinderen die
nog 4 moeten worden.
Wat moet u doen, als u wilt komen:
• In de Parro-app kunt u zich vanaf maandag a.s. aanmelden tot
maandag 11 oktober.
• Op de dag van bezoek kunt u deze QR-code scannen (zie
afbeelding) en zo een gezondheidsverklaring invullen of u neemt
een papieren gezondheidsverklaring mee. Deze kunt u aan het
eind van deze brief vinden.
• Alle ouders gaan via de hoofdingang naar binnen.
• Bij de hoofdingang kunt u uw handen ontsmetten.
• Daarna kunt u plaats nemen in de gemeenschapsruimte of in het
desbetreffende lokaal.
Verjaardagen oktober en november
Febe Bloemhof 4 okt.
Nadiya van der Wal 10 okt.
Ziva Schot 11 okt.
Esmée van Houdt 14 okt.
Tristan Hage 15 okt.
meester Bram 18 okt.
Mart Filius 21 okt.
Jula Wessels 22 okt.
Tess van Homoet 23 okt.
Annemijn Elenbaas 27 okt.
Stijn Metske 30 okt.

Ivan Priem 2 nov.
Billy van den Berge 6 nov.
Juf Elsemarije 10 nov.
Kees Klippel 14 nov.
Juf Adrianne 15 nov.
Eza Schot 28 nov.
Elana Hage 30 nov.

Belangrijke data
1 oktober

4 oktober
7 oktober
11, 12 en 13 oktober
18 oktober

19 oktober
22 oktober

25-29 oktober
1 november
17 november

Gezamenlijke weeksluiting met alle ouders buiten op het plein
of (wanneer dit vanwege het weer niet mogelijk is) gezamenlijke
weeksluiting met ouders van de kinderen van groep 1-2
Maandagmiddag worden de groepsfoto’s gemaakt
Studiedag: de kinderen zijn die dag vrij
Grote schoonmaak: u kunt zich opgeven middels de brief in de bijlage.
Stamgroepavond voor groep 3-4 (juf Karolien en juf Petra)
groep 4-5 (meester Arjan)
en groep 6-7-8 (juf Elsemarije)
Stamgroepavond voor groep 1-2 (juf Anita en juf Christine)
groep 6-7-8 (meester Bram)
Gezamenlijke weeksluiting met alle ouders buiten op het plein
of (wanneer dit vanwege het weer niet mogelijk is) gezamenlijke
weeksluiting met ouders van de kinderen van groep 3-4
Herfstvakantie
Start schoolproject
Dankdag: de kinderen zijn die dag vrij

GEZONDHEIDSVERKLARING
Stamgroepsavond
Ja
1

2

3

Geldt voor u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) momenteel een
verdenking van longontsteking of coronavirusinfectie (COVID-19) of heeft u deze
diagnose gekregen?
Bent u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) de afgelopen twee weken
in contact geweest met iemand die besmet is met het COVID-19 (corona) virus of
verdacht is van besmetting?
Heeft u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) in de afgelopen 24 uur
een van de volgende symptomen gehad?
1. Verhoging of koorts
2. Hoesten
3. Loopneus
4. Keelpijn
5. Kortademigheid

Als u op een van de bovenstaande vragen “ja” heeft geantwoord, dan krijgt u geen tostemming om
de school te betreden.
Persoonsgegevens:
School:
Tijd:
Datum:
Achternaam:
Geboortedatum:

Naar waarheid ingevuld op: ………..-…………-2020. Tijdstip: ……… uur.
Handtekening

Nee

