
AGENDA

15 JUNI
STUDIEDAG
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24 JUNI
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25 JUNI
ZOMERRAPPORT

26 JUNI
KATTEBEL 19

29 JUNI 1 EN 2 JULI
OUDERGESPREKKEN
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We hebben al een hele tijd heerlijk kunnen genieten van het 
mooie weer.

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
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Weer samen naar school!
Wat was het fijn om afgelopen maandag alle kinderen 
weer samen naar school te zien komen, die blije gezichtjes 
te zien. Kinderen die elkaar duidelijk hadden gemist vielen 
elkaar in de armen. En wat waren ze met veel!!! Je raakt 
blijkbaar snel gewend aan een half gevulde school....

Dat het schoolplein weer geheel toegankelijk was in de 
pauze viel bij een paar kinderen ook erg in de smaak. Dat 
was te merken! Ze renden het hele plein rond, als koeien 
die voor het eerst weer de wei in mogen na de winter, erg 
mooi om te zien. Anderen moesten nog een beetje 
wennen aan de drukte.

Ook de vrijwilligers meneer Jan en mevrouw Angelique zijn 
weer begonnen afgelopen week. De afgelopen weken 
hebben we als team heel goed gemerkt wat zij voor ons 
betekenen! Wat hebben we ze gemist. Fijn dat ook jullie er 
weer zijn.
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JARIG

19 juni
Dewi
Groep 1-2 A

20 juni
Brianne
Groep 7

21 juni
Stijn
Groep 8

22 juni
Ashley
Groep 4

26 juni
Amir
Groep 4

Het lijkt dus bijna allemaal 
weer normaal, maar uiteraard is dat het 
niet. We moeten afstand van elkaar 
blijven houden en de kinderen van 
de leerkracht(en) en overblijfkrachten, er 
blijft extra aandacht voor het handen 
wassen en het schoonmaken van de 
tafels en stoelen etc.

Ook van u als ouder verwachten we dat u zich houdt aan de 
regels zoals die al zo vaak met u zijn gedeeld. Ik reken hierbij 
ook op uw eigen verantwoordelijkheid, zodat 
we als schoolgemeenschap zo min mogelijk risico lopen.

Hartelijke groet, juf Dieneke

We zoeken overblijfkrachten voor 2020-2021
Het overblijven wordt ondersteund van 12:15 uur tot 12:45 
uur door overblijfouders/opa's en oma's. Door deze hulp 
kunnen de leerkrachten genieten van hun pauze en kunnen 
we onze kinderen een continurooster aanbieden.
We zijn nog steeds opzoek naar overblijfkrachten, zodat we 
ook volgend schooljaar het continurooster kunnen blijven 
aanbieden.
Kunt u als een vaste dag of als reserve iets 
voor het overblijven betekenen, mail dan naar 
or@obsdebelhamel.nl

Namens de ouderraad

Oudergesprekken
Iedere leerling heeft op papier een uitnodiging voor een 

oudergesprek mee gekregen. Mocht u op het aangegeven 
tijdstip écht niet kunnen, wilt u dat dan per mail opnemen 
met de leerkracht van uw kind?

Hoofdluis
Er is weer hoofdluis geconstateerd bij een aantal kinderen. 
Wilt u het in de gaten houden en uw kind(eren) extra 
controleren?

Schoolfotograaf
Beste ouder/verzorger,
Op 24-06-2020 komt de schoolfotograaf weer langs! Uw 
kind heeft een opgavebriefje meegekregen voor de 
'broer(s)/zus(sen)-foto. Zorg dat deze op tijd ingeleverd 
wordt. Het liefst zo snel mogelijk, maar zeker uiterlijk 
dinsdag 16-06-2020. Geen opgave = geen foto. Dit in 
verband met de strakke planning.
Geef uw zoon/dochter op de dag zelf lekkere fleurige 
kleding aan zodat ze niet wegvallen tegen de achtergrond.

Namens de Ouderraad
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De groepen zijn weer compleet. Wat waren sommige kinderen blij dat ze hun 
klasgenootjes weer allemaal zagen. Ze hadden elkaar gemist.
In de coronatijd waren er verschillende kinderen 4 jaar geworden en gestart in de 

kleutergroepen en die hadden nog niet alle klasgenootjes gezien. Voor hen was het 
een hele overgang om nu in de grote groep te zitten.

Verder zijn we gestart met het thema "zomer". De volgende dingen worden 
besproken. Welke kleren doen we in de zomer aan? Waar ga je op vakantie? En hoe 
ga je op vakantie? Wat ga je allemaal doen in de vakantie?

Heerlijk spelen in de huishoek. Hier leren we hoe we een reeks 
kunnen leggen van verschillende 
kleuren en vormen.
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Deze brief ontvingen we van de GGD. Voor u vast ook interessant.

9 juni 2020

Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over 
verkoudheidsklachten/snotneuzen kinderen
Aan basisscholen en kinderdagverblijven, De scholen en kinderdagverblijven zijn op 11 
mei weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een verontrustende toename van 
het aantal corona besmettingen. Eerder heeft u van ons informatie ontvangen over het 
coronavirus en verwezen naar onze website. Bij ons komen de laatste weken veel 
vragen binnen over het naar school/opvang gaan van kinderen met 
verkoudheidsklachten/snotneuzen. Hoe daar mee om te gaan is opgenomen in het 
stroomschema die u in de bijlage van ons ontvangt. De adviezen zijn in 
overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK 
COVID-19 en kinderen. 

• Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt 
bevestigd door de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn 
uitgevoerd bij kinderen. Bovendien worden kinderen over het algemeen niet of slechts 
mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang bezoeken zonder verhoogd risico voor 
henzelf of hun omgeving. 
• Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de 
ouder de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten 
anders dan gebruikelijk zijn, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij 
zijn of zijn teruggekeerd naar het oude klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder 
overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111. 
• Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het
nummer 088 0031 333. 
In het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke
klachten hebben. In dit geval kunnen we samen met 
u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. 
•De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in
overleg met ouders bepaald. 
De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen
keuze te zijn. 
• De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM 
op te volgen, hiermee wordt het risico op verspreiding van corona 
tot een minimum beperkt. Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen
wij zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Team infectieziektebestrijding
Team jeugdgezondheidszorg
Team toezichthouders kinderopvang
Bijlage 1: stroomschema




