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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ruim twee weken geleden zijn de maatregelen met betrekking tot het 

coronavirus in ons land flink aangescherpt. Als school proberen we 

zoveel mogelijk te kijken naar wat kan en mag. Het onderwijs voor uw 

kinderen staat voor ons voorop! Voor het primair onderwijs zijn vorige 

week nieuwe richtlijnen vastgesteld. In deze Nieuwsboog vindt u deze nieuwe richtlijnen en wat 

dat betekent voor u en uw kinderen. Het gaat vooral om aangescherpte bestaande richtlijnen. Het 

is en blijft nog steeds een lastige tijd waarin we nu leven. Wat voorheen vanzelfsprekend was, is 

niet meer vanzelfsprekend. Activiteiten en feesten kunnen niet doorgaan of  krijgen andere invul-

lingen. Tot hoe lang dit er allemaal zo uit blijft zien weten we nu nog niet. We gaan er met elkaar in 

ieder geval het beste van maken en dat gaat vast helemaal goed komen.  

Francien Soeter 

Corona maatregelen 
De belangrijkste uitgangspunten 
We beperken zoveel mogelijk reisbewegingen rondom school 
We beperken niet noodzakelijke contacten 
Onderwijs geven aan uw kinderen gaat door en heeft onze prioriteit! 
Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
Bij corona-gerelateerde klachten blijft uw kind thuis. Bij verkoudheid mag uw kind naar school. 
Volg de algemene richtlijnen van het RIVM. 

Volwassenen in de school 
Alleen als het echt noodzakelijk is, mogen volwassen in school en op het schoolplein komen. We 
hebben deze maatregel al eerder bij de hand gehad en als school begrijpen we dat dit geen fijne 
maatregel is. Hier houden we uiteraard rekening mee. Blijf er ook samen opletten dat er buiten het 
schoolplein de 1,5m afstand wordt gehouden.  
Ouder- of zorggesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouderavonden gaan niet door.  
Logopedisten en andere externe samenwerkingspartners en bezoekers komen niet meer in school, 
tenzij het niet anders kan. 
 
Controle 
Heeft een volwassene een afspraak in school omdat dit noodzakelijk is, dan zullen we een aantal 
vragen stellen (triage) en noteren we mogelijk enkele gegevens.  
 
Overblijven  
Voor het overblijven maken we als school gebruik van vrijwilligers. Om dit mogelijk te maken, mo-
gen deze vrijwilligers vooralsnog wel in school komen.  
 
Groepsactiviteiten en gymlessen 
Groepsactiviteiten in school, zoals vieringen of momenten samen, vinden alleen met leerlingen en 
leerkrachten plaats. Als ouder of verzorger kunt u hier op dit moment niet bij zijn. Ook activiteiten 
buiten school gaan helaas niet door. Uiteraard kijken we naar een creatieve invulling of een ander 
moment om dit op te pakken.  
Gymlessen blijven wel door gaan.  

We hopen dat de nieuwe maatregelen helder zijn en dat we ze als school weer samen met u op 

kunnen pakken. Zijn er vragen of heeft u zorgen, laat het ons weten.  
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Expositie En toen? 

De afgelopen vier weken hebben de leerlingen een reis door de tijd gemaakt. Vak-

docenten van het Cultuurbedrijf hebben vier weken lang lessen verzorgd in dit 

thema. De leerlingen hebben tijdens deze vier weken prachtige kunstwerken ge-

maakt; deze moeten natuurlijk tentoongesteld worden! Door de (aangescherpte) 

maatregelen hebben we in dit project ook wat aanpassingen moeten doen. De 

laatste les kon niet gegeven worden door de vakdocenten en moesten de leer-

krachten zelf gegeven. Ook voor de afsluiting hebben wij iets anders moeten bedenken. We hebben 

een wandel-expositie rond de drie scholen in Ens bedacht. Vanaf morgen kunt u deze wandeling 

maken; via Het Lichtschip, De Regenboog, All In Ingrid en De Horizon wordt er een reis door de tijd 

gemaakt. De werken zijn aan de buitenkant, aan de pleinkanten te bewonderen. Bij De Horizon en 

All-in Ingrid is de tijd van de prehistorie te bewonderen, bij Het Lichtschip de tijd van de ridders en 

jonkvrouwen en bij ons op school de tijd van de Germanen.  

Daarna is nog een selectie van het werk te bewonderen in het Cultuurbedrijf.  

Vandaag krijgen alle leerlingen een flyer mee over de expositie. We hopen dat jullie zo toch nog 

kunnen meegenieten van al dat moois wat er is gemaakt. 

 

Algemene ouderavond 

Donderdag 12 november staat de algemene ouderavond gepland, zoals u al heeft gelezen in de 

maatregelen kan deze niet door gaan. Er wordt nog gekeken op welke wijze de stukken van zowel 

de AC, als de MR met u gedeeld gaat worden. We houden u op de hoogte.  

Schoolschoonmaak 

In de vorige Nieuwsboog stond het al vermeld dat in de week van 2 november de schoolschoon-

maak gepland staat.  Iedereen met de achternaam beginnend met een A t/m K  staat ingedeeld in 

de schoonmaakweek van 2 november t/m 6 november.  In verband met de coronacrisis geven we 

deze keer alleen materialen mee naar huis. 

Leren in praktijk 

Vorige week donderdag is officieel Kenniswerkplaats Florescat geopend en 

daarbij de naam ‘Kenniswerkplaats Florescat’ onthuld. Florescat is Latijn en 

staat voor ‘Moge hij/zij opbloeien. In de vorige Nieuwsboog stond beschreven 

wat de leerlingen in deze klas allemaal leren.  De Kenniswerkplaats heeft 

inmiddels al twee ochtenden gedraaid. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn 

super enthousiast.  

Jarig 

Rick is dinsdag 3 november jarig. Rick alvast gefeliciteerd, wij wensen jou een hele fijne verjaardag 

toe.  

Agenda 

Maandag 2 november t/m 16 november: schoonmaakweek 

Woensdag 11 november: start schoolfruit 

Vrijdag 13 november: Nieuwsboog  

 

Bijlage: 

-flyer Expositie En Toen? 


