Nieuwsbrief
Nr. 1 - Augustus 2021

Beste ouders / verzorgers van De Opslach,

Agenda

De zomervakantie zit er alweer bijna op! Afgelopen week zijn we druk
geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, zodat we
maandag een fijne start kunnen maken met een nieuw schooljaar.

Ma. 23 augustus
Start nieuwe schooljaar

Samen bouwen aan een nieuw schooljaar!

Vr. 27 augustus
Clinic Jeugdtriatlon gr. 5 - 8

Team De Opslach

Ma. 6 sept. t/m vr. 17 sept.
Weken v.d. driegesprekken
Woe. 8 september
Expositie MaduroWommels
Vr. 10 september
Teamdag, leerlingen vrij

Vr. 24 september
Start schoolschaatsen gr. 5/6
Di. 28 sept. 15:00-17:00 uur
Inloopmiddag
Vr. 1 oktober
Voorstelling Master Gysbert
groep 5 t/m 8
Schoolschaatsen gr. 5/6
Zie voor meer agenda-items
onze school-app Parro

Bedankt!
Via deze weg willen we de kinderen en ouders bedanken die tijdens de
zomervakantie op de schooltuin hebben gepast. De pompoenen doen het
geweldig en het gras ligt er prachtig bij! Heel fijn!!

Corona-maatregelen
Hoewel we allemaal hadden gehoopt dat we weer wat normaler konden
starten aan het nieuwe schooljaar, kunnen we nog niet om het Coronavirus heen. Bij scholen om ons heen zijn nu al meerdere positieve gevallen
bekend, bij ons tot dusver niet.
De eerste weken bouwen we langzaam de eerste maatregelen af. Op de
laatste pagina’s van deze nieuwsbrief een overzicht van de maatregelen
die zijn gewijzigd en/of die we nog hanteren.
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Informatie Gouden Weken
Gouden Weken: Samen Bouwen, aan een nieuw schooljaar!
De eerste weken van een schooljaar zijn erg belangrijk.
We noemen het ook wel de Gouden Weken. In deze weken wordt de basis gelegd voor het hele schooljaar.
Een nieuwe groep en soms een nieuwe leerkracht. Die belangrijke basis begint bij een fijne sfeer op school
en dat iedereen zich prettig voelt. Kennismaking en groepsvorming staan dan ook centraal.
Dit jaar is het thema: ‘Samen Bouwen’.
Een thema met een dubbele betekenis. Een goede start is erg belangrijk,
waarbij we allemaal een rol hebben en een steentje bijdragen. In een
nieuwe groep bouwen we samen aan een fijne sfeer waarin we kunnen
leren, ontdekken en plezier hebben.
Daarnaast neemt de bouw en techniek een belangrijke plaats in bij deze
eerste weken.

De eerste schooldag
Maandag 23 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. We hanteren voor alle groepen de
reguliere schooltijden: 08:25 t/m 14:05 uur.
Kartonnen doos
Maandag is het plein de start van een gezamenlijk bouwwerk.
We vragen alle leerlingen om een kartonnen doos mee te nemen. Dit
mag een hele grote doos zijn maar ook een hele kleine.
Kun je niet kiezen? Beide mag ook!
Op deze doos mogen leerlingen thuis al hun eigen talent zetten.
Met deze dozen starten we maandag letterlijk aan de bouw van een
groot bouwwerk op het plein vol talenten!
Leerlingen die het leuk vinden om verkleed te komen als bouwvakker, dan mag dat!
Start
We starten maandagochtend met alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op het plein, leerkrachten verwelkomen
de leerlingen op het plein.
We begrijpen goed dat ouders het leuk vinden om zeker de eerste schooldag met hun kind mee te gaan.
Aangezien de eerste dag alle groepen buiten zijn, verzoeken we ouders het afscheid kort te houden en
achter de pionnen te blijven, met daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.
We zullen van de start uiteraard een foto-impressie delen.
Na deze gezamenlijke start buiten, gaan alle groepen naar binnen om daar in de klas op te starten met de
groep.
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Gouden week-gesprekken: Driegesprekken
In week 36 zijn de Driegesprekken: gesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht.
Hiermee willen we kinderen nog meer betrekken bij hun leerproces: zelf leren
aangeven wat kinderen moeilijk vinden, makkelijk vinden, nog graag willen leren
en vooral hoe we ze daar samen bij kunnen helpen.
Bij de Gouden Week Driegesprekken, staan vooral kennismaking en
eigenschappen centraal.
De inschrijvingen starten maandag 30 augustus via onze schoolapp Parro.
Deze gesprekken zijn voor alle leerlingen/ouders uit groep 1 t/m 8.
Om 19:00 openen de inschrijvingen voor gezinnen met meerdere leerlingen op
school, om 19:10 uur openen de inschrijvingen ook voor de andere gezinnen.

Parro-app
Onze school-app is weer actief! De groepen zijn vernieuwd.
We gebruiken de app o.a. voor korte mededelingen vanuit school/de klas, agenda
en de inschrijving voor gesprekken.
Werkt de app niet? Dan kan een update van de app de oplossing zijn.
Mocht dat niet de oplossing zijn, dan horen we dat graag
via obsdeopslach@gearhing.net

Gymdagen, gymkleding niet vergeten
Groep 7/8: dinsdag en donderdag
Groep 5/6: dinsdag en donderdag
Groep 3/4: dinsdag en donderdag
Groep 1/2: gymkleding blijft op school
Meester Kees, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen op donderdag voor alle
groepen, dit zijn de toestel-lessen. De spel-lessen worden gegeven door de eigen leerkracht.

Dagelijks mee
Alle leerlingen nemen dagelijks fruit/drinken mee voor in de fruitpauze, lunch voor in de lunchpauze.
Daarnaast nemen zij een theedoek mee, deze gaat bij beide pauzes op tafel als tafelkleedje.

Activiteiten/ouderhulpboekje
In de eerste weken krijgen alle oudste kinderen het activiteiten/ouderhulpboekje mee naar huis. De Opslach
zou niet dezelfde school zijn zonder de geweldige inzet van vele ouders en verzorgers.
Voor het komende schooljaar willen we graag weten waarin ouders actief willen zijn, dit kan middels de
invullijst. Hoewel we nog niet precies weten hoe het met diverse activiteiten komt, stellen we toch graag het
overzicht op, ook zodat commissies weer versterking krijgen.

Kalender
Ook dit schooljaar krijgt elk gezin weer een schoolkalender mee met daarop alle belangrijke data. Deze
wordt in september aan alle oudste kinderen meegegeven. De meest actuele data zijn altijd te vinden op de
eerste pagina van de nieuwsbrief en in onze schoolapp Parro.
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Praktische informatie
Groepsindeling schooljaar 2021/2022
Voor de zomervakantie konden we aangeven dat we een geschikte nieuwe collega hadden
gevonden voor de vacature bij ons op school. Afgelopen week zijn we vol energie met de nieuwe teamsamenstelling van start gegaan en is deze nieuwe collega ingewerkt door juf Hilly en juf Oda.
Helaas kregen we afgelopen woensdag het bericht dat zij zich toch heeft teruggetrokken, waarbij de
reisafstand en thuissituatie de doorslaggevende factor waren. Dit kwam voor ons erg onverwacht en
uiteraard balen wij hiervan, aangezien er nu een vacature is voor 2 dagen. Tot dusver hebben we hier geen
kandidaat voor.

De eerste schooldag/week willen we liever niet starten met een vervanger.
Meester Ewoud staat daarom maandag 23 augustus voor groep 7/8.
Juf Oda zou op vrijdagochtend extra ondersteuning verzorgen. Deze komt in ieder geval de eerste week te
vervallen zodat zij die dag voor groep 4 staat.
Dit is een tijdelijke oplossing voor de eerste week. Komende week zullen we bekijken hoe we dit verder
kunnen oplossen. De ouders/verzorgers van groep 4 en groep 7/8 houden we hier uiteraard direct van op de
hoogte.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Paula

Juf Paula

Juf Paula

Juf Astrid

Juf Astrid

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Angela

Juf Angela

Juf Oda

Juf Oda

Juf Oda

Juf Oda

...

Groep 5/6

Juf Maura

Juf Angela

Juf Angela

Juf Maura

Juf Maura

Groep 7/8

...

Juf Hilly

Juf Hilly

Juf Hilly

Juf Hilly

Groep 1
Groep 2/3
Groep 4

Extra
ondersteuning

IB/Loco

Meester Kees verzorgt extra ondersteuning op maandagmiddag. Daarnaast verzorgt hij als
vakleerkracht bewegingsonderwijs de toestellessen op donderdag
Juf Maura verzorgt extra ondersteuning op dinsdag- en woensdagochtend
Juf Oda verzorgt extra ondersteuning op vrijdagochtend
Juf Gretha is als Intern begeleider wisselend aanwezig op maandag en dinsdag
Meester Ewoud is als locatiecoördinator aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag
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Corona-maatregelen
Aankomst op school
De eerste schooldag wijkt af, zie pagina 2 van deze nieuwsbrief
Groep 1 t/m 4: de leerkracht wacht hen vanaf 08:15 uur op het schoolplein op. Zij blijven eerst op het plein
en gaan later gelijktijdig naar binnen. Om 08:25 uur gaat de eerste groep naar binnen en starten de lessen.
Groep 5 t/m 8: gaan bij aankomst direct naar binnen, daar wacht een leerkracht hen op.
Om 08:25 uur starten de lessen.
Ouders blijven op het plein achter de pionnen en houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Naar huis gaan
Ouders die hun kind ophalen kunnen wachten op het plein. Wij verwachten dat ouders/verzorgers 1,5 meter
afstand van elkaar houden.

Hygiëne
‘s Ochtends bij binnenkomst desinfecteren of wassen leerlingen hun handen, hierna kunnen zij hun jas/tas
ophangen en naar hun lokaal.
Voor het fruit eten en de lunch wassen de leerlingen hun handen. En uiteraard na een wc-bezoek.

Afstand
Leerlingen onderling en leerling <-> leerkracht hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Voor leerkrachten onderling geldt deze afstand wel.

Ventileren
Het gebouw beschikt over een ventilatiesysteem dat voldoet aan de eisen en normen die hieraan zijn
gesteld. Met regelmaat zal er ook middels ramen en deuren worden geventileerd zolang de
weersomstandigheden dit mogelijk maken.

Trakteren
Wanneer leerlingen jarig zijn dan mogen zij weer trakteren.

Cohortering
In de eerste 2 weken van het schooljaar hanteren we binnen de school de volgende cohortering:
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Op deze wijze beperken we het risico dat de hele school moet sluiten bij een positief geteste persoon maar is
er ook ruimte om activiteiten groepsdoorbrekend te doen.
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Corona-maatregelen
Ziek / klachten
Leerlingen blijven thuis bij:
-Koorts, benauwdheid of veel hoesten.
-Wanneer zij worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
-Een huisgenoot met COVID-19;
-Een nauw contact van iemand met COVID-19;
-Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.
Wanneer leerlingen toch met dergelijke klachten op school zijn, kan de school contact opnemen met ouders/
verzorgers om hun kind alsnog op te halen.
Ziekmeldingen gaan net zoals voorheen, ‘s ochtends telefonisch via het schoolnummer.
Twijfel? Bel gerust even zodat we samen kijken wat wijsheid is.

Schoolgebouw
Scheiding scholen: Op de eerste verdieping is een scheiding gemaakt in de gang,
daarnaast is er een herverdeling van de wc’s en looproutes gemaakt zodat leerlingen en personeel van beide
scholen elkaar niet te hoeven kruisen.
Er vinden voorlopig geen gezamenlijke activiteiten tussen beide scholen plaats.

Vervanging
Bij ziekte van een leerkracht zal er een invalleerkracht worden opgeroepen. Ook de
komende tijd zal vervanging bij ziekte van een leerkracht niet altijd vanzelfsprekend zijn.
Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, zal de eerste dag een oplossing binnen de school worden
gezocht. Het samenvoegen van groepen kan alleen binnen de cohorteringsgroepen, zolang we deze nog
hanteren. Valt een groep daarbuiten en is er geen invaller beschikbaar, dan hebben we op dit moment geen
andere oplossing dan de leerlingen noodgedwongen naar huis te sturen. De schoolapp Parro is hierin het
eerste communicatiemiddel, dit proberen we uiteraard zo tijdelijk mogelijk aan te geven.

Externen
Externen beperken we de eerste week zoveel mogelijk in school. Hierin maken we een zorgvuldige
afweging. Wanneer er die week wel externen in de school zijn dan geldt hiervoor dat zij 1,5 meter afstand
houden of een mondkapje dragen.

Contact
Hoe groot de fysieke afstand soms ook nog is, we houden de lijntjes graag kort. Waar normaal de deur altijd
open stond, is dat nu even lastig. Schroom niet om contact op te namen via Parro, mail of telefoon.
Alle leerkrachten lopen ’s middags mee naar buiten, zodat ook daar een mogelijkheid is of een afspraak gemaakt kan worden.
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