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Jaargang 24 - 1
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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
De zomervakantie zit er op.
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie en uitgerust is voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Het team van bs Oventje is er klaar voor. In de afgelopen week is er hard gewerkt om de school op
te ruimen en de groepen in te richten voor een warm welkom van onze leerlingen.
Maandag 24 augustus heten we alle leerlingen van harte welkom om 08.20 uur op de speelplaats.
Om 11.45 uur zullen we het schooljaar met leerlingen en leerkrachten gezamenlijk openen in de
aula.
Zoals eerder aangegeven zal Hella Kuijpers na de vakantie nog niet starten met haar
werkzaamheden. Ik neem haar taken waar.
In de komende week zal ik, met uitzondering van woensdag, dagelijks een aantal momenten op
school zijn om de start van het schooljaar mee te maken. Vanaf 31 augustus ben ik elke dinsdag en
een wisselende dag aanwezig.
Ik ben telefonisch bereikbaar: 0486-472077 (bs De Sprankel) of 0486-451204 (bs Oventje)
Ik ben bereikbaar via mail: r.school@optimusonderwijs.nl of dir.oventje@optimusonderwijs.nl
Voor vragen over leerlingenzorg en urgente vragen bij afwezigheid directie, kunt u terecht bij Marlou
Wolters.
Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. Afhankelijk van afspraken zal ze ook maandagmiddag of
woensdagmiddag aanwezig zijn.
Tot maandag 24 augustus!
Met vriendelijke groet,
Rianda School
Waarnemend directeur bs Oventje
Corona-maatregelen
Ook in de zomervakantie heeft het virus ons bezig gehouden. Het oplopen van het aantal
besmettingen heeft de regering genoodzaakt om een aantal maatregelen te verscherpen.
Hieronder kunt u de afspraken lezen die voor ons gelden.
Gezondheid:
• Alle leerlingen gaan naar school tenzij zij gezondheidsklachten hebben;
• Leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven
thuis en laten zich zo snel mogelijk testen;
• Leerlingen die met klachten op school zijn, worden door ouders opgehaald;
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• Tussen leerlingen en leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• Tussen personeelsleden moet 1,5 meter afstand bewaard worden;
• Tussen ouders en teamleden moet 1,5 meter afstand bewaard worden;
• Tussen ouders onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
School:
• Schooltijden zijn van 08.30 uur tot 14.00 uur. De eerste zoemer gaat om 10 voor half 9.
Leerlingen mogen direct naar binnen. De lessen starten om 08.30 uur;
• Leerlingen gaan, indien ze zelfstandig kunnen, zo veel mogelijk op de fiets naar school;
• Na schooltijd gaan de leerlingen zo snel mogelijk naar de BSO of naar huis;
• De leerlingen van groep 1/2/3 gaan zelf door hun eigen ingang naar binnen;
• De leerlingen van groep 4/5/6 gaan zelf door de hoofdingang naar binnen;

•
•
•

De leerlingen van groep 7/8 en 8 gaan door hun eigen ingang naar binnen;
Bij binnenkomst wassen de leerlingen hun handen;
In de ochtendpauze spelen de leerlingen in hun eigen groep buiten. Bij de lunchpauze spelen
de leerlingen gezamenlijk buiten.

Ouders:
• Ouders mogen op de speelplaats;
• In verband met het aantal personen dat gelijktijdig op de speelplaats zal zijn, is het wenselijk
dat per gezin slechts één volwassene de kinderen naar school brengt;
• Ouders houden op de speelplaats de 1,5 meter afstand in acht. Doe dit ook als het
familie/vrienden betreft waarbij u in de privésfeer (mogelijk) andere afstanden in acht
neemt. Voor andere volwassenen is de relatie namelijk niet altijd duidelijk en roept het
vragen of zorgen op;
• Ouders nemen op de speelplaats afscheid van hun kind(eren), deze gaan zelfstandig naar
binnen; • Voor oudergesprekken en op afspraak mogen ouders het gebouw weer betreden
door de hoofdingang. Hier volgt een gesprek en moeten ouders (en andere volwassenen) zich
registreren;
• Ouders die corona-gerelateerde klachten hebben blijven thuis!
Contact ouders-leerkracht:
• Ziekmeldingen gebeuren altijd telefonisch voor 08.45 uur;
• Leerkrachten lopen om 14.00 uur met de groep naar buiten, zodat u een korte vraag kunt
stellen; • Indien u een zorg heeft of een uitgebreidere vraag, is het wenselijk dat u
telefonisch contact opneemt met de leerkracht na schooltijd. U kunt natuurlijk wel via de mail
vragen om een belafspraak of een afspraak op school.
Verjaardagen:
• Er mag weer getrakteerd worden. Liefst verpakte traktaties;
• Ouders kunnen niet bij deze viering aanwezig zijn.
Hygiëne:
• Leerlingen wassen regelmatig hun handen;
• De schoonmaakafspraken over tafels, toiletten, contactpunten zijn nog steeds van kracht.
Ventilatie:
• Het ventilatiesysteem voldoet aan het bouwbesluit;
• Er wordt enkel verse buitenlucht aangezogen (groep 4/5/6);
• In de komende weken wordt nader onderzoek gedaan;
• Ramen en deuren staan open. Tijdens pauzes wordt er extra gelucht.
Gym:
• We zullen weer gaan gymmen in de sporthal. Zij voldoen aan de veiligheidsmaatregelen.
Leerkrachten dragen in de bus een mondkapje.
Informatieavond
Op woensdag 9 september is de jaarlijkse informatieavond gepland. In verband met de maatregelen
vanuit het Corona-protocol zal deze anders van opzet zijn dan u van ons gewend bent.
Het algemene gedeelte, gezamenlijk voor alle ouders, zal komen te vervallen. Deze algemene
informatie zullen we op een andere manier met u delen. Op welke wijze dit zal zijn hoort u nog van
ons.
We nodigen van elk gezin één ouder uit voor de groepsinformatie.
19.00 – 19.30 uur: Ouders groep 3 (via ingang groep 1/2/3) en inloop via hoofdingang ouders groep
4/5/6 voor vragen en een kijkje in de methodes.
19.30 – 20.00 uur: Ouders groep 7/8 (via ingang groep 7/8) en inloop ouders groep 1/2 (via ingang
groep 1/2/3) en inloop ouders groep 4/5/6 via hoofdingang.
Indien u in kinderen in meerdere groepen heeft zitten, verzoeken we u via de speelplaats van de
ene naar de andere groep te lopen. Wilt u in school en op de speelplaats de 1,5 meter afstand van
andere ouders en de leerkracht in acht nemen.
Team bs Oventje

