
OBS De Poolster |  Postbus 131  |  9300 AC Roden  |  050-5017772  |  info@obsdepoolster.com  |  www.obsdepoolster.com 

 
 

HEROPENING SCHOOL EXTRA INFO 08-05-2020 
 

 
Laten we samen blijven groeien! 
Komende maandag is het dan zo ver, de deuren van de 
school gaan weer open voor uw kinderen. De klassen zijn 
inmiddels ingericht voor de halve groepen, de bezetting is 
helemaal rond en we hebben afspraken gemaakt om alles 
in goede banen te leiden. Ondanks dat we het allemaal ook 
wel een beetje spannend vinden, zijn wij er helemaal klaar 
voor én we hebben er zin in! 
 
Net als dat het voor de meesters en juffen allemaal weer 
een beetje spannend is, zal het voor alle kinderen ook 
weer even wennen zijn. Gisteren heeft juf Heleen ons 
voorzien van allerlei tips en tricks om dit allemaal in juiste 
banen te leiden. Een extra uitdaging hierbij is om de halve 
groepen contact met elkaar te laten hebben. Dit zal op 
verschillende manier worden vormgegeven. Zo worden er 
onder andere vertelmuren gecreëerd, waar de kinderen 
berichtjes voor elkaar kunnen achterlaten. 
 
Het is niet alleen een nieuwe start, het is ook het afscheid 
van een bijzondere periode. Om de overgang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, zou het fijn zijn als u dit thuis 
ook met de kinderen afsluit; een stukje evaluatie van wat 
jullie samen thuis de afgelopen periode voor elkaar 
gebokst hebben.   
 
Er is één afspraak die ik nog even extra wil benadrukken, 
hoe vervelend die ook is: ouders zijn de eerste periode 
niet welkom in de school. Onder het kopje Contact kunt u 
meer lezen over hoe we elkaar dan wel kunnen spreken. 
 
Absentie teamleden 
Er is een drietal collega’s die hun werkzaamheden 
vanwege verschillende redenen nog niet op kunnen gaan 
pakken. Meester Harry, juf Paulien en juf Wyni zullen de 
komende tijd nog niet op school aan het werk zijn. We 
hopen dat ook zij zo snel als mogelijk hun werkzaamheden 
weer op kunnen gaan pakken. We zijn er wel in geslaagd 
om, waar nodig, de vervanging te organiseren.   

  
Afspraken halen / brengen 
De leerkrachten van de groepen staan vanaf 8.25 klaar op 
het plein om de kinderen op te vangen en nemen de groep 
om 8.30 uur mee naar binnen. Wij verwachten de 
kinderen niet eerder op het schoolplein om nog even te 
spelen.  
 
Waar mogelijk vragen wij u om de kinderen zelfstandig 
naar school te laten komen. Kom zo veel als mogelijk 
lopend of op de fiets naar school toe en bewaar voldoende 
afstand. 
 
Ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 brengen 
hun kind (als ze gebracht worden) tot waar het plein 
begint.  
 
Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun 
kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de 
kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan. Dit 
zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken: 
- Groep 1/2a bij de kleuteringang, 
- Groep 1/2b op het podium 
- Groep 1/2c op de zandbakrand   
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom 
 
Voor het halen van de kinderen geldt dat de ouders van de 
kinderen uit de groepen 1 en 2 voor de kleuteruitgang 
mogen wachten, de andere ouders wachten op de 
gebruikelijke plekken buiten het plein. We zorgen ervoor 
dat alle kinderen om 14.00 uur de school uitgaan, de 
klassendiensten zijn tot nader order opgeschort. 
 
Houd in alle gevallen wel rekening met de 1,5 meter 
afstand van elkaar.  
 
Gymles 
De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag tot en met vrijdag 
gymnastiek van meester Patrick Steenbergen, hij zal 
meester Harry tijdelijk vervangen. Wanneer het mogelijk 
is zal er buiten gegymd worden, anders wordt er gebruik 
gemaakt van de sporthal. Wij proberen de gymlessen zo 
evenredig mogelijk te verdelen over alle groepen.  
 
Contact 
U kunt, net als in de afgelopen periode, de school via mail 
en/of telefonisch benaderen. Mocht u vragen hebben of 
ergens mee zitten, schroom dan niet om contact op te 
nemen. Ondanks dat de deur gesloten is, willen wij u 
uiteraard wel te woord staan. 
 

 
Agenda 
Vr 08-05 INFO #14 
Ma 11-05 Heropening school 

Do 21-05 
Hemelvaartvakantie 

Vr 22-05 

Vr 29-05 INFO #15 
   

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Klik hier voor een overzicht van activiteiten  
die geen doorgang vinden. 
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https://www.obsdepoolster.com/schoolkalender
https://www.obsdepoolster.com/activiteiten-a
https://www.obsdepoolster.com/activiteiten-a
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Wel of niet naar school? (rijksoverheid.nl) 
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel 
blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of 
koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, 
ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar 
school. 
 
Uw kind kan met hooikoorts in principe naar school, maar 
omdat de klachten van hooikoorts en het nieuwe 
coronavirus erg op elkaar lijken is overleg met de huisarts 
en schoolleiding noodzakelijk. Niezen is bijvoorbeeld een 
typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het 
begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. Houdt het 
kind bij twijfel thuis. 
 
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders 
in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur 
geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 
 
Hygiëne & schoonmaak  
Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen 
de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder 
geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze 
of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-
was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op 
toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de 
tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks 
meermaals extra worden schoongemaakt. 
 
Pauzes 
De kinderen hebben net zo veel pauzetijd als anders, we 
hebben de pauzes nu alleen over een langere periode 
verdeeld, zodat er alleen maar met de eigen groep op een 
deel van het plein gespeeld wordt. Iedere groep krijgt een 
deel van het plein aangewezen. We zullen dit wekelijks 
gaan rouleren. Er zijn telkens maximaal 2 (halve) groepen 
op een plein. Daarnaast mogen we voor 1 groep gebruik 
maken van de voetbalvelden. (Het plein is ondertussen 
door meester Harry alweer voor een groot deel netjes 
gemaakt!) 

 
 

Werk weer mee 
We verwachten dat de kinderen de eerste schooldag al het 
thuiswerkmateriaal weer weer mee naar school nemen. 
Een deel hiervan zal voor de niet-schooldagen weer mee 
gaan. 
 
Formatie 2020-2021 
Je zou het bijna vergeten, maar op de achtergrond wordt 
er ondertussen ook alweer druk gewerkt aan het 
formatieplaatje voor het komend schooljaar. Net als ieder 
jaar is dit weer een interessante puzzel, maar we lijken er 
goed uit te komen met elkaar. In de komende periode zal 
het plaatje worden voorgelegd aan  het team en de MR, 
wordt vervolgd. 
 
Geen Rodermarktparade 
Twee weken geleden is het besluit genomen om de 
Rodermarktparade af te gelasten. Erg jammer, maar niet 
meer dan logisch in deze tijd. 
 

In en uit de buurt 

 
WiN Thuis-Doe-Pakket 
Hoe gaat het met jullie? Kunnen jullie alweer een beetje 
wennen aan het idee van (af en toe) naar school gaan? We 
hadden het zo bedacht dat het ook in de meivakantie nog 
best leuk zou zijn om thuis aan de slag te gaan, dus hier is 
alweer het 4e - en voorlopig laatste – Thuis-Doe-Pakket 
voor jullie. Klik hier om het Thuis-Doe-Pakket te openen. 

 
NJI Omgaan met de gevolgen van het coronavirus 
De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus 
hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands 
Jeugdinstituut informeren we kinderen, ouders, 
opvoeders, professionals en beleidsmakers graag zo goed 
mogelijk in deze situatie. We baseren ons daarbij op de 
vragen die er leven. Via de website houden we je op de 
hoogte. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en 
de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. We passen 
onze informatie hierop dagelijks aan. Klik hier voor de 
website van het NJI. 
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