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Weer naar school!! 
De opstart van onze school is deze week prima verlopen! Fijn om de kinderen weer op school te 
hebben. Er klinken weer kinderstemmen uit de lokalen. In de gesprekjes op de gang worden heel 
nieuwe zaken besproken: ‘Heb jij wel eens corona gezien?’, vraagt de ene kleuter aan de andere. 
‘Nee joh, dat zie je niet hoor.’ 
 
De splitsing in onder- en middenbouw op ’t Jok en de bovenbouw in de Stoek gaat goed. We zien dat 
de kinderen zich weer helemaal thuis voelen op school. In alle groepen is de week begonnen met 
bijpraten en een stukje groepsvorming. Verder willen ze gewoon weer aan het werk.  
 
Er zijn enkele aandachtspunten: 

- Wilt u buiten het hek de 1.5m naar elkaar toe goed in acht nemen? 
- Oudergesprekken worden tot de zomervakantie alleen digitaal gedaan.  
- Begin juni nemen we de tweede Ieptoets af bij de kinderen vanaf groep 4. Een goed moment 

om de beginsituatie voor het volgende schooljaar te kunnen vaststellen. Groep 8 doet geen 
toets meer. De schooladviezen zijn gegeven. De leerkrachten hebben de lesstof de afgelopen 
weken goed kunnen geven via de digitale weg en hebben de komende weken ruim de tijd om 
de basisschoollesstof af te ronden. 

- Het dauwtrappen voor de Hemelvaart gaat niet door.   
- De studiedag van 2 juni vervalt, dit is een gewone lesdag.  

 
Nieuwe leerling 
De kleutergroep wordt volgende week aangevuld met Don Lems, die in Hoorn is komen wonen. Leuk 
dat je komt Don en veel plezier op obs ’t Jok.  
 
Medezeggenschapsraad 
Deze week heeft de medezeggenschapsraad digitaal vergadert. Janneke Gnodde was voor de eerste 
keer aanwezig. Zij vervangt na de zomervakantie Rienk Wortel, die dan aftreedt. De teamleden 
hebben de gang van zaken rond de opstart toegelicht en vragen vanuit de oudergeleding 
beantwoord. De volgende punten kwamen naar voren rond de opstart: 

- Ouders zijn tevreden over de 5 lange ochtenden. Maar waarom geen hele dagen? 
Vanuit het opstartprotocol is aangegeven dat er aan gehalveerde groepen de helft van de 
lestijd moet worden aangeboden. Wanneer we hele dagen lesgeven aan gehalveerde 
groepen hebben we een verdubbeling nodig aan leerkrachten. Die ruimte is er niet. 
Vervolgens was de opdracht om de gehalveerde groepen om de dag les te geven. Het team 
vond vijf lange ochtenden voor kinderen en ouders meer rust, regelmaat en ruimte geven 



tegenover een systeem van om de dag hele lesdagen aan halve groepen. Door extra inzet van 
mensen op dagen dat ze niet werken kon dit worden gerealiseerd. 

- Waarom kunnen de groepen 3/4 en 5 niet samen buiten spelen? 
Kinderen mogen met elkaar buiten spelen. Dat is inmiddels bekend. Het besmettingsgevaar 
naar volwassenen toe speelt hier echter in mee. De richtlijnen zijn er ook op gericht de 
leerkrachten te beschermen waar mogelijk en het aantal contacten te beperken. Een 
leerkracht dient daarom met de eigen groep buiten te spelen en zich niet te mengen met 
kinderen en leerkracht van een andere groep. Vooralsnog houden we ons hier aan. 

Mochten er meer vragen zijn, dan kunt u terecht bij de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. Zij zijn goed op de hoogte van onze keuzes en achtergronden. We geven 
graag uitleg hieraan. Daarbij is dit voor ons ook de eerste keer dat we het doen en kunnen tips en 
adviezen helpen deze tijd met elkaar zo goed mogelijk door te komen.  

 
Dinsdag 2 juni houdt de medezeggenschapsraad een digitale koffieronde via een Zoom meeting. Er 
wordt in deze koffieronde uitleg gegeven over het nieuwe Iep volgsysteem en er is gelegenheid bij te 
praten over de afgelopen en komende periode. U ontvangt voor het Pinksterweekend per mail een 
link die u kunt gebruiken voor de deelname aan de meeting.  
 
De oudergeleding van de mr is voor vragen en/of andere zaken bereikbaar per mail, nu de ouders 
elkaar niet meer allemaal ontmoeten in en bij de school.  
hessel@pettinga.nl 
jannekegnodde@hotmail.com 
 
Richtlijnen RIVM: 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar 
school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Leerlingen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
 

Namens het team, Loes Dijk. 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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