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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 13. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: snacktomaatjes 

Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: appel 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

3. De Corona-regels geldend per 29 november 2021 

Hier onder treft u de brief aan, die wij u afgelopen zondag via de mail hebben 

toegezonden. 

Sinds 23 november jl. en naar aanleiding van de laatste persconferentie van vrijdag 

26 november jl. is het bestaande protocol verder aangescherpt. Hieronder nemen wij 

u mee in de aangescherpte regels vanuit de overheid en het bestuur en melden wij u 

hoe wij hier als school mee omgaan. Deze 

aangescherpte regels gelden in ieder geval voor 

de periode van 3 weken en gaan vandaag 

maandag 29 november in. 
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Overheidsmaatregelen 

We volgen zoals steeds de overheidsmaatregelen en het protocol van de PO-Raad 

zoveel mogelijk op.  

Het kabinet heeft besloten dat scholen openblijven. Wel zijn er aanvullende 

maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden. Zo zijn kinderen met 

milde verkoudheidsklachten niet meer welkom op school en is het dringende advies 

voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een 

zelftest te doen.  

Aanvullende en aangescherpte maatregelen  

▪ Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit 
natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger 
naar school gebracht.   

▪ Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw 
van het po (leerjaar 6 t/m 8) om twee keer per week een zelftest te 
doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die 
immuun of niet immuun zijn. De distributie van de zelftesten wordt 
opgeschaald. We hebben testen aangevraagd. Zodra ze binnen zijn, zullen 
we ze aan de kinderen uitdelen. 

▪ Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in 
de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de 
gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.  

▪ Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) 
thuis. De regels voor snottebellen worden strenger: ook kinderen met milde 
neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen bij de 
teststraat van de GGD. 

▪ Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven 
of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen. 

▪ Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.  
▪ Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  
▪ Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
▪ Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. (Zie voor 

onze inzichten verderop in dit schrijven!) 
▪ Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een 

negatieve testuitslag is ontvangen.  
▪ Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het 

coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.  
▪ Scholen nemen maatregelen binnen de school om zoveel mogelijk afstand te 

kunnen houden, zoals bijvoorbeeld verschillende uitgangen en aanpassingen 
in de looproutes. 

▪ Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen. 
▪ De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. 

maandag 29 november in. Mochten scholen meer tijd nodig hebben om de 
maatregelen door te voeren, dan is die ruimte er.   
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Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de 
basismaatregelen te volgen:  

- Regelmatig handen wassen  
- Binnenruimtes ventileren  
- Geen handen schudden  

 

Samen met Unicoz hebben wij hier een aantal aanvullingen op: 

Unicoz richtlijnen 

•      Afspraken met betrekking tot stagiaires en zorgpartner in de school:  
- Geplaatste studenten worden als interne medewerkers gezien en 

mogen dus in school zijn. Lesobservaties van studenten gaan zoveel 
mogelijk fysiek door aangezien hun voortgang van de opleiding ervan 
afhankelijk is. De nagesprekken kunnen digitaal.  

- AB-observaties (= Ambulant Begeleiders leerlingenzorg) gaan door in 
belang van de leerling en de trajecten die daaraan gekoppeld zijn. Wel 
wordt steeds afgewogen wat fysiek moet en wat digitaal kan. 
Nagesprekken gaan veelal digitaal, maar er kunnen situaties zijn 
waarin dit fysiek moet. In de groep zoeken de AB’ers een plek op 1,5 m 
om de observatie uit te voeren. 

- Met starters en zij-instromers worden passende afspraken gemaakt. 
Ook hier is lesobservatie deel van het (inductie)programma. 
Nagesprekken kunnen digitaal.  

- Ambulante medewerkers van Unicoz maken steeds zelf de afweging in 
hoeverre ze veilig hun werk kunnen doen op een school. Zij draaien 
mee in de zelftesten die dringend geadviseerd worden. In de groep 
zoeken zij een plek op 1,5 m en zoveel mogelijk bij een ventilatieplek 
om observatie uit te voeren. 

- De SchoolMaatschappelijk Werker (SMW’er) wordt door ons als intern 
gezien. Korte lijntjes met SMW zijn in deze complexe tijd van groot 
belang. In overleg met SMW’ers wordt gekeken wat fysiek moet of 
digitaal kan. Met Schoolformaat vindt nog afstemming plaats.   

- In leerling trajecten op de scholen worden afwegingen gemaakt ten 
aanzien van gesprekken met ouders: digitaal waar het kan, fysiek als 
het moet.  

 

• 10-14: 
Alle 10-14 activiteiten (Denkwijs, Pre-VWO) gaan door. Ze vallen onder het 

primaire proces en zijn in belang van de ontwikkeling van de deelnemende 

leerlingen. Mochten ouders hun kind niet willen laten deelnemen, dan 

respecteren we deze keuze.  

• Vrijwilligers in de school: 
De overheidsrichtlijnen zeggen niets over vrijwilligers in de school. Hierin 

maken wij de afweging of het voor de voortgang van het primaire proces 

noodzakelijk is dat vrijwilligers in de school komen. Vrijwilligers in de TSO 

zijn nodig om het primaire proces goed door te kunnen laten gaan en om 

niet een nog groter beroep op andere medewerkers te hoeven doen. Wij 



 

 4.  

  

vragen deze vrijwilligers wel zich ook 2 x per week te testen met een 

zelftest.  

• TSO/BSO/kinderopvang: 
Deze activiteiten zijn onderdeel van het primaire proces en gaan door. Wij 

stemmen de maatregelen af met de collega’s van de 

kinderopvangorganisaties. 

Sinterklaas:  

De overheidsmaatregelen schrijven voor dat Sinterklaas en Kerst gevierd moeten 

worden zonder externen. Voor Sinterklaas en enkele Pieten (voor zover die formeel 

‘externen’ zijn) maken we een uitzondering, met de vraag aan hen om zich vooraf te 

testen, zodat dit feest voor de kinderen gewoon doorgang kan vinden. 

 

De Hofvijver maatregelen 

Zoals eerder vermeld, volgen wij altijd het protocol op vanuit de overheid (die in 

samenwerking met de PO-Raad wordt samengesteld. Naar aanleiding van de laatste 

persconferentie wordt het huidige protocol bijgewerkt. Zodra deze gepubliceerd is, 

toetsen wij onze maatregelen binnen de school hieraan. 

Om de kwaliteit van het primaire onderwijs aan uw kind te waarborgen binnen De 

Hofvijver, ligt bij ons vooral de focus op het feit er afstand is tussen de units en er 

binnen elke unit extra maatregelen komen.  

Aanvullend op de hierboven genoemde maatregelen geldt voor onze school: 

-Elke unit heeft zijn eigen in- en uitgang (Unit 1 via deur bij kleuterplein, Unit 2 via 

hoofdingang en unit 3 via de ingang van de aula); 

-Er is een dringend advies voor de leerlingen van Unit 3 om een mondkapje te 

dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas en als zij aan het werk zijn in 

de wij-ruimte, mag het mondkapje af; 

Ook is er een dringend advies twee keer per week een zelftest uit te voeren. 

-Binnen de unit worden vaste looproutes tussen de lokalen afgesproken.  

-De kinderen van unit 2 en 3 parkeren hun fiets voorlopig weer op het schoolplein 

aan de hoofdingang; 

-Wij houden extra toezicht op het naleven van de basisregels, zoals bijvoorbeeld het 

handen wassen bij binnenkomst en het afstand houden. 

  

Tenslotte nog wat informatie over de situatie in unit 1: 

 

Ik kan u gelukkig melden dat juf Anneke (leerkracht van groep Floddertje) met 

ingang van morgen (dinsdag 30 november) weer aanwezig zal zijn. 

Daar zijn we heel blij mee!! 
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Ook met juf Marieke (leerkracht van groep Kikker) gaat het langzamerhand wat 

beter. 

Wel is er nog een aantal vervelende “restverschijnselen”, zoals bijv. enorme 

hoofdpijn en lamlendigheid. 

Marieke zal in ieder geval a.s. woensdag (1 december) nog niet aanwezig zijn. 

Als de situatie het toelaat, zal Marieke vanaf a.s. donderdag 2 december a.s. weer 

voorzichtig in de groep aanwezig zijn. Hierbij moeten we er wel van uitgaan, dat 

Marieke zeker niet de hele dag aanwezig zal zijn. 

Dit wetend, zal meester Jurgen op a.s. woensdag, donderdag en vrijdag in groep 

Kikker aanwezig zijn. 

 

4. Schoolfotograaf 

Op donderdag 2 december a.s. komt de schoolfotograaf naar de school om foto’s te 

maken van de kinderen die tijdens de officiële schoolfotograaf-dag (20 september jl.) 

ziek of niet aanwezig waren. 

Ouders/verzorgers die willen dat deze foto(s) gemaakt worden, kunnen dit melden 

aan ondergetekende (directie@dehofvijver.unicoz.nl)  

Op deze dag wordt er ook een klassenfoto van de leerlingen van leerjaar 8 gemaakt. 

Deze foto ontvangen de leerlingen op de afscheidsavond van de leerlingen van 

leerjaar 8 (5 juli 2022) 

 

5. De tienminuten gesprekken 

Deze week (en zo nodig ook op maandag 6 en dinsdag 7 december a.s.) zijn er weer 

tienminutengesprekken. 

Deze gesprekken zijn in leerjaar 1 tot en met 7 NIET verplicht. 

Voor leerjaar 8 telt dat deze WEL verplicht zijn. 

 

De gesprekken zullen wederom via TEAMS plaatsvinden. 

Ouders/verzorgers die toch graag een persoonlijk (fysiek) gesprek met de 

basisgroep leerkracht willen hebben, kunnen hiervoor een afspraak met de 

betreffende collega maken. 

Nog even voor de duidelijkheid: op dinsdag 30 november a.s. worden er géén 

gesprekken gehouden: er is dan een vergadering waarbij alle leerkrachten aanwezig 

moeten zijn. 

 

6. De opa-oma-morgen 

De opa-oma-morgen die gepland stond op woensdag 8 december a.s. zal vanwege 

de Corona-situatie geen doorgang vinden. 

Wanneer de situatie dit toelaat, zullen wij in een later stadium trachten een nieuw 

datum te plannen 

 

mailto:directie@dehofvijver.unicoz.nl
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7. De Sint-viering 

Sint heeft ons laten weten dat hij ons, samen met zijn Pieten, komt bezoeken op 

vrijdag 3 december a.s. 

In verband met alle regels m.b.t. Covid, zullen we dit jaar wederom voor de 

ontvangst gebruikmaken van de (goed geventileerde) gymzaal. 

Hier zullen de Sint en zijn Pieten (allen VOORAF getest op Covid) de groepen 

ontvangen. 

Hierbij zal er rekening mee worden gehouden dat er voldoende afstand is tussen de 

leerlingen en de Sint en Pieten. 

Het feit dat de ontvangst plaatsvindt in de gymzaal, betekent dat u er als 

ouders/verzorgers NIET bij aanwezig kunt zijn. Dit vinden we ontzettend jammer, 

maar u begrijpt dat de Corona-regels dit helaas (niet als vorig jaar) noodzakelijk 

maken. 

 

8. De kerstviering 

Als team hadden we hele leuke ideeën voor de kerstviering dit jaar, maar die kunnen 

vanwege Corona helaas niet uitgevoerd worden. 

Ik ga hier niet zeggen wat de plannen inhouden en bewaar deze (hopelijk) voor het 

kerstfeest van 2022. 

Natuurlijk vieren we op woensdag 22 december a.s. wel het kerstfeest. 

Dit gebeurt in de groepen. 

Vanwege de Corona-regels kunnen hier helaas geen ouders/verzorgers bij aanwezig 

zijn. 

Nadere mededelingen volgen t.z.t. 

 

9. De agenda voor de komende periode 

 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn deze dag vanaf 12.00 uur vrij. 

7 december 20.00 uur: OR-vergadering 

15 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: Kerstviering in de groepen 

23 december Kerstlunch. 
Donderdag om 15.00 uur start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

10 januari 10.00 uur: Oliebollen en kinderchampagne 

12 januari Luiscontrole 

13 januari 20.00 uur: MR-vergadering 

17 januari Start Cito-periode (duurt tot uiterlijk 7 februari) 

20 januari Leerlingenraad 

2 februari Open morgen 

11 februari Unicoz onderwijsdag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 
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14 – 17 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken voor de 
leerlingen van leerjaar 8 en hun ouders. Een uitnodiging volgt 
t.z.t 

18 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 7. 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


