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Weer gewoon 
Alle kinderen weer op ’t Jok. Dat is fijn! Het gonst weer in de gangen en er is één en al bedrijvigheid.  
Graag hadden we groep 6 in het speellokaal gehad. De CBS wilde het speellokaal beschikbaar houden 
als slecht weer voorziening voor hun kleuters en voorzag lawaaihinder voor het aangrenzende lokaal. 
We hebben intern één en ander verschoven. Groep 6 gebruikt nu het projectlokaal, groep 5 het 
kleine lokaaltje. Eén leerling met eigen werkplek is verhuisd naar de directiekamer, één 
medegebruiker komt nu in de middag. Locatiedirecteur en intern begeleider werken thuis en komen 
’s middags naar school. Op deze wijze hebben leerlingen en personeel de ruimte en kan er in de 
kleine groepen op de ochtend nog een laatste goede leerspurt worden gemaakt.  
 
We kijken met plezier terug op de tijd in de Stoek. Cees van Doesburg en de vrijwilligers zijn ons erg 
te wille geweest. “In tijden van nood, moet je elkaar helpen”, aldus Cees. Ook via onze nieuwsbrief 
onze dank voor het gebruik van het dorpshuis.  
 
Het protocol biedt meer ruimte voor activiteiten. De school bekijkt elke activiteit zorgvuldig. Ten 
eerste of het past binnen de regels. Ten tweede of we het zelf verstandig vinden te doen.  
 
De volgende punten blijven gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen mag weer met alle groepen, wel zijn er aparte pauzetijden obs/cbs; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
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). 
 

Toetsen, rapporten en oudergesprekken 
Vanaf groep 3 hebben we een tweede Ieptoets afgenomen. Alleen het Hoofd deel, met daarin 
taalverzorging, lezen en rekenen. Het Hart en Handen deel nemen we aan het begin van het nieuwe 
schooljaar af. De rapportage is dit jaar een neerslag van deze toetsing met een persoonlijke noot van 
de leerkracht daarbij in plaats van het gewone rapport. Deze rapportage gaat vrijdag 19 juni mee 
naar huis. Mocht u naar aanleiding hiervan behoefte hebben aan een oudergesprek, dan kunt u dit 
melden t/m 22-06 bij de eigen leerkracht. De beeldgesprekken vinden plaats op 23, 24 en 25 juni via 
Teams.  
 
Groepsbezetting 2020-2021 
In grote lijnen is onderstaande indeling de wijze waarop het personeel schooljaar 2020-2021 wordt 
ingezet. Intern zijn we nog in overleg over de onderverdeling waar dit didactisch goed uitkomt. In 
december nemen we het besluit groep 3 aan te laten sluiten bij 4/5 en groep 6 bij 7/8 na de kerst- of 
voorjaarsvakantie.  
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• De woensdagen worden in het nieuwe schooljaar de ‘breek-in-de-week-dagen’. Een dag 
waarop activiteiten plaatsvinden door en/of met de gehele school. We plannen op deze dag 
de uitjes, zoals ‘Op’e riid’, excursies met SBB, en feesten. Daarnaast het projectonderwijs, de 
crea’s en talentontwikkeling. Aan het begin van het nieuwe schooljaar geven we uitleg over 
de opzet van deze dag. Juf Clarinde coördineert deze dag. De voorbereidingen zijn inmiddels 
in volle gang.  

• De overige dagen verlopen volgens vaststaand rooster waarop met name de schoolse 
vaardigheden onderwezen worden.  

• De plusklasdag is nog niet vastgesteld. Voorlopig op de donderdag.  
• HVO is nog niet bekend. Juf Rigt Bouma stopt haar werkzaamheden. Er wordt nog gezocht 

naar een opvolger.  
• Juf Tineke en juf Loes nemen als senioren dagen duurzame inzetbaarheid op. Juf Tineke 

overlegt dit met juf Clarinde. Juf Loes neemt deze binnen haar directiedagen op en zal niet 
altijd op de aangegeven dagen aanwezig zijn. Intern is er altijd een aanspreekpunt.  

• De eerste opzet is er. Organisatorisch kunnen er nuances worden aangebracht. Deze melden 
we t.z.t. in de nieuwsbrief. Bestuur en medezeggenschapsraad hebben positief advies 
gegeven op deze inzet.  

Oerol 
De kinderen hebben meegewerkt aan de digitale versie van Oerol dit jaar. Hun gedachten over het 
imaginaire eiland hebben ze verwerkt op landkaarten die op een speciaal daarvoor bestemde 
website geplaatst worden. www.eilandkinderen.com. 
  
Medezeggenschapsraad 
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 
 

 
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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