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Beste ouders/verzorgers,
Wat gaf het een goed gevoel om de kinderen maandag weer op school te kunnen begroeten. Aan de
koppies van sommige kinderen was wel te zien dat ze het spannend vonden om na zoveel weken weer
in de school te komen. Maar al snel trad de ontspanning op en voelde het bijna alweer als vanouds aan.
De sneeuwpret droeg daar natuurlijk wel aan bij. Het met elkaar plezier maken in de sneeuw zorgde al
snel weer voor het ontstaan van het groepsgevoel.
De sneeuw maakte het voor veel leerkrachten en ouders wel spannend om de weg op te gaan. Gelukkig
vormde dat voor ons geen reden om de school gesloten te houden en konden we alle groepen op school
ontvangen.
Voor ieder kind was er op deze dag een leuke (voorjaars) verrassing van de ouderraad “Fijn om je
bolletje weer te zien.”
Helaas was het voor sommige groepen van korte duur. Uit voorzorg zijn de leerlingen en leerkrachten
van de groepen 5/6 van locatie Noord donderdag in quarantaine gegaan. Donderdagochtend ontving
één van de leerlingen een positieve testuitslag. Een gezinslid in de andere groep 5/6 bleek ook klachten
te ontwikkelen. Deze leerlingen zijn alleen maandag op school geweest.
We wisten dat deze mogelijkheid zou bestaan, alleen wel heel spijtig als dit in de eerste week al
gebeurd. Er waren deze week ook leerlingen die door het opvolgen van de coronaregels, deze week of
enkele dagen niet naar school konden. Ook deze leerlingen kregen (opnieuw) te maken met
thuisonderwijs.
We zullen moeten leren omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Het besluit om de scholen weer te
openen is genomen in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van onze kinderen. School biedt
immers zoveel meer dan alleen cognitieve kennis opdoen.
De consequenties dat er tussendoor periodes van thuisonderwijs nodig zijn, zullen we moeten
accepteren. Hoe lastig dat ook kan zijn.
Wel of niet naar school.
De regels hiervoor worden regelmatig aangepast aan de omstandigheden. Vorige week heeft u de
laatste versie van de beslisboom ontvangen.
Op dit moment horen we regelmatig vragen over hoe het dan zit met het wel of niet naar school gaan
van huisgenoten. Hierbij de link naar de richtlijnen van het RIVM.
Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)
In deze handleiding vindt u de richtlijnen voor:
• Neusverkouden kinderen
• Testen
• Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten
Hieronder een toelichting op dit laatste onderdeel
Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar
de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen

klachten hebben. Ook niet als het verkouden kind een contact is van iemand met bevestigde COVID-19
en getest wordt.
Huisgenoten van kinderen van 0-12 jaar moeten thuis blijven indien het kind naast milde klachten die
passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief wordt
getest. Zij mogen uit quarantaine als het kind negatief getest is.
Indien een kind met milde klachten en koorts en/of benauwdheid niet wordt getest, blijven de
huisgenoten thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e
ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten
weer naar kinderopvang of school en de huisgenoten uit quarantaine.
Portfolio
Vandaag krijgen de leerlingen hun portfolio mee. Met het introduceren van het portfolio stappen we af
van het rapport. Waar het rapport vooral gericht is op beoordelen, gaat het bij een portfolio vooral om
het ontwikkelingsproces van de leerling. Het portfolio bestaat uit meerdere onderdelen waarbij de
leerling, de leerkracht en de ouder inbreng heeft. Het portfolio gaat uit van waardering van het kind kan
en welke mogelijke vervolgstappen er te maken zijn.
Ook Citografieken maken onderdeel uit van het portfolio. Deze keer ontbreken ze (behalve voor groep
8), omdat de Citotoetsperiode in de periode van thuisonderwijs viel.
De komende periode worden nog wel een aantal Citotoetsen afgenomen. Daarmee willen we inzicht
krijgen in wat kinderen nodig hebben in het onderwijsaanbod.
De 4-jarigen die nog maar kort op school zijn ontvangen alleen de twee voorbladen van het portfolio.
Het ontwikkelen van een portfolio en de bijbehorende keuzes maken kost tijd. Daarom hebben we er
voor nu voor gekozen het portfolio in een eenvoudige snelhechter mee te geven.
Portfoliogesprekken
Als het goed is heeft u zich deze week via schoudercom in kunnen schrijven voor een portfoliogesprek.
Mocht dat niet gelukt zijn, stuur dan de leerkracht een berichtje.
Gevonden
Jill en Noud hebben een blauwe knipportemonnee met roze letters gevonden:
“Deze heb ik vlakbij locatie noord gevonden en willen Jill en Noud graag weer terug bezorgen bij de
eigenaar. De kans is groot dat dat iemand van school is. Als iemand kan vertellen wat erin zit dan
bezorgen we hem graag weer terug.”
Mocht je de portemonnee missen neem dan contact op met Bianca van de Marel. Jill en Noud zitten
resp. op locatie Zuid ( groep 5/6 D) en locatie West ( groep 3-4 A). Er kan ook via de directie contact
gezocht worden met Bianca.

Goed weekend,
het team van De Vaart

Data voor de komende weken:
week 7 :

portfoliogesprekken (15 t/m 19 februari)

week 8:

voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari)

Bericht van Triggr
Doe mee aan Wintergames, een initiatief van de Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation en Sociaal
Werk Nederland (ministerie VWS).

Coronaproof sport- en beweegactiviteit voor de jeugd in de voorjaarsvakantie!
Dinsdag 23 februari kun je, tussen 12.00 en 15.00 uur, gratis, bij stichting !Triggr komen tafelvoetballen en/of
tafeltennissen.

Jeugd tot en met 12 jaar mag met 4-en komen tafelvoetballen en tafeltennissen.
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar mogen met 2-en komen tafeltennissen.

Wij hebben de tafels en bijbehorende materialen! En een glas drinken en wat lekker voor wie daar trek in
heeft.
Deze activiteit vindt buiten plaats, indien nodig overdekt.
Iedereen moet, vanwege corona, een tijdslot van 30 minuten reserveren.
Volg deze link: https://triggr.nu/blog/2021/02/10/wintergames-bij-triggr/ voor meer info en om te
reserveren.

De deelname is gratis.
Dus heb je zin – of ben je gewoon heel erg aan toe – om iets leuks te doen in de voorjaarsvakantie, reserveer
dan je plekje en kom dan naar stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter Aar. Achterzijde brandweer.

Deze middag is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Triggr uit Ter Aar, Gemeente
Nieuwkoop en de Wintergames.
De Wintergames worden gepowered door de Johan Cruyff Foundation, de Krajicek Foundation én Sociaal
Werk Nederland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
#################################

Redactie
stichting !Triggr – Volksuniversiteit Ter Aar
W: www.triggr.nu
A: Middelweg 5 - 2461 CB Ter Aar
T/W: 06-23071268
Allereerst:

Onderstaand de informatie over de heropening van de school.
Op maandag 8 februari gaan wij weer starten met het onderwijs op school. Om dit fijn en veilig te laten
verlopen is een aantal richtlijnen vanuit de overheid opgesteld. Er zijn ook zaken waar wij als
school/bestuur nog eigen keuzes in mogen maken. In de media worden de adviezen en de
daadwerkelijke wettelijk verplichtingen regelmatig met elkaar verward.
Binnen het gegeven kader hebben we onze afwegingen gemaakt om het onderwijs weer zo veilig
mogelijk te kunnen starten. We hebben daarbij rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen,
een werkwijze die we langdurig vol kunnen houden, het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs en
het bieden van een zo vertrouwd mogelijk schoolpatroon.
Wij hebben uw steun daarbij nodig. Ga zorgvuldig om met gezondheidsklachten van uw kind. Pas de
beslisregels over wel of niet naar school kunnen nauwkeurig toe. Laat uw kind bij twijfel thuis, liever een
keer te veel thuishouden, dan risico’s vergroten. Het elkaar besmetten met een gewone verkoudheid
kan zorgen voor extra afwezigheid van leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten moeten zich bij
verkoudheid direct laten testen en kunnen daardoor niet naar school komen.
Wees zorgvuldig als u uw kind naar school brengt of haalt. Doe dat met één persoon en hou afstand tot
elkaar. Ze uw kind af bij het hek. Blijf niet langer rondom school dan nodig is, zodat er ruimte is voor
andere ouders. Draag een mondkapje als u dat veiliger acht. Hou in uw gedrag rekening met het zich
veilig voelen van anderen.
De bekende hygiëne maatregelen handhaven we. Vanwege de ventilatie is het van belang dat kinderen
warm gekleed zijn.
Onderstaand kunt u lezen hoe een aantal belangrijke zaken op de verschillende locaties en units
geregeld zijn.
Onderbouw
De kleuters kunnen gebracht worden tussen 8.20 en 8.35 uur. De verdeling van de in- en uitgangen is
gelijk gebleven. Kleuters gaan zelfstandig naar binnen, ouders verlaten direct de schoolomgeving.
groep
Bijzonderheden
Ophalen
De Zeehonden en de Schildpadden
Via plein bovenbouw, ingang
Tussen 13.45
Groepen van juf Kitty/Sylvia en juf
(Vierambachtsstraat)
en 14.00 uur
Tessa

De Zeesterren en de Zeepaardjes
Groepen van juf Marian/Danielle en
juf Sandra/Tjitske
De Orka’s
Groep van juf Nannie/Sandra
De Dolfijnen
groep van juf Denice

Het aan onderbouwkant
(Schweitzerstraat)

Tussen 13.45
en 14.00 uur

Ingang bij het kinderdagverblijf gebruiken

Tussen 13.55
en 14.00 uur
Tussen 13.55
en 14.00 uur

Ingang Hoogerheydestraat, houd de
stoep vrij. Wacht bij het ophalen op de
aangegeven plaatsen op het plein.

Middenbouw (Locatie West)
De haal- en brengtijden zijn verruimd, zodat de drukte beter verspreid kan worden. Leerlingen kunnen
tussen 8.15 en 8.30 worden gebracht en tussen 13.50 en 14.05 gehaald.
Laat de brug vrij en wacht langs de rand van de stoep, zodat er voldoende ruimte is om te passeren.
De verdeling van de ingangen over de groepen is als volgt:
groep
De Olifanten en De Cheetah's
Groepen van juf Yara en juf Joyce
De Koala's en de Panda's
Groepen van juf Suzanne en juf Yvonne

hek
Het hek aan de kant van de kinderopvang
Het hek aan de kant van de brug.

Bovenbouw
Leerlingen komen indien mogelijk zelfstandig naar school. De indeling van ingangen is ongewijzigd.
Leerlingen kunnen tussen 8.20 en 8.30 naar school komen en gaan dan direct naar binnen.
De leerlingen gaan om 14.00 uur uit. De groepen verlaten zoveel mogelijk verspreid de school. Dat kan
beteken dat een groep soms iets later de school verlaat.
Ziek zijn of ziek worden
• Indien uw zoon of dochter één van de volgende klachten heeft, blijft het thuis:
 Neusverkouden;
 Hoesten;
 Moeilijk ademen/benauwdheid;
 Plotseling verlies van reuk of smaak;
 Koorts boven de 38 graden.
• Conform de richtlijnen vragen wij u dan om zo snel mogelijk te laten testen. Totdat de uitslag
bekend is, blijft uw kind thuis.
• Blijf ook thuis als een gezinslid: besmet is met Corona, last heeft van moeilijk ademen,
benauwdheid en/of koorts.
• Als uw kind in contact is geweest met iemand die positief getest is, vragen wij u de GGD te
bellen voor advies.
• Wanneer een leerling op school ziek of verkouden wordt, nemen wij telefonisch contact met u
op en vragen wij u om uw zoon of dochter direct op te halen.
Indien een leerkracht ziek wordt, kunnen wij geen beroep doen op de vervangingspool. Het is nu al
duidelijk is dat er geen invallers beschikbaar zijn voor kortdurende vervanging. Wij proberen dit
uiteraard intern op te vangen. Mocht dit niet lukken dan kan het zijn dat een groep niet naar school kan.
Wij informeren u daar zo vroeg mogelijk over, maar het kan voorkomen dat dit pas ’s morgens voor
schooltijd is.
Quarantaine
Binnen onze groepen is het niet mogelijk om alle kinderen 1,5 meter afstand te laten houden van elkaar
of. Wanneer wij binnen de (deel)unit of basisgroep (groepen 7-8) te maken krijgen met een leerling of

leerkracht die besmet is, moet om die reden de gehele (deel)unit/groep vijf dagen in quarantaine. In dit
geval gaan wij over op thuisonderwijs zoals u dat eerder van ons gewend was.
Na vijf dagen is het mogelijk om uw kind te laten testen bij de GGD. Wanneer u ervoor kiest om niet te
laten testen, betekent dit dat uw kind nog vijf dagen langer in quarantaine blijft.
Bij een negatieve testuitslag, mag de leerling weer naar school.
Dat betekent dat u er dus rekening mee moet houden dat uw kind(eren) onverwacht toch weer thuis
moeten blijven en thuisonderwijs krijgt. Om onverwachte overgangen naar thuisonderwijs op te kunnen
vangen, krijgen leerlingen een thuiswerkboekje. Dit boekje zal waarschijnlijk nog even op zich laten
wachten, omdat de leerkrachten de komende twee weken hun tijd ook nodig hebben voor het maken
van de portfolio’s en de portfoliogesprekken. Bewaar het thuiswerkboekje zorgvuldig en laat het pas
gebruiken op het moment dat de leerkracht dit aangeeft.
Als een enkel kind in quarantaine (vanwege mogelijke besmetting vanuit de thuissituatie) moet, kan met
de leerkracht afspraken gemaakt worden over het volgen van onderwijs. Waar mogelijk en zinvol zullen
we dat via een google meet verbinding doen.
Continuïteit van onderwijs
Om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen en leerlingen de vertrouwde onderwijsomgeving te
bieden, blijven we werken in (deel)units. We mengen geen leerlingen tussen de verschillende (deel)units
en passen onze onderwijsorganisatie daarop aan. We maken een uitzondering voor de groepen 7-8.
Deze leerlingen krijgen de lessen in hun eigen basisgroep. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van
instructiefilmpjes. Zij houden apart van elkaar pauze.
Om drukte bij kapstokken en gangen te vermijden gaan leerlingen per groep naar binnen en naar buiten.
De (deel) units zijn als volgt samengesteld:
Onderbouw
De zeehonden en de schildpadden
De zeepaarden en de zeesterren
De orka’s en de dolfijnen
Middenbouw
Alle middenbouw groepen (groepen 3-4)
Bovenbouw
Deelunit groepen 5-6 Noord
Deelunit groepen 5-6 Zuid.
De losse basisgroepen 7-8 (Noord en Zuid)
Afspraken over gym worden nog verder ingevuld. De eerste week zullen er in ieder geval geen lessen
bewegingsonderwijs in De Vlinder worden gegeven.
Algemeen
• Het team houdt, zoals altijd, anderhalve meter afstand tot elkaar.
• Wij zullen de school gedurende de dag voldoende ventileren (laat uw kind(eren) voldoende
warm gekleed naar school komen).
• Leerlingen wassen hun handen als ze op school komen en regelmatig tussendoor.
• Helaas is het qua ruimte nog zo dat wij ouders nog niet toelaten in de school.
• Het dragen van mondkapjes voor leerlingen van groep 7 en 8 is niet verplicht. Wij vinden het
niet noodzakelijk, omdat de leerlingen gespreid naar binnen en buiten gaan en direct de klas in
gaan. Mocht u of uw kind het prettig vinden om een mondkapje te dragen dan is dit uiteraard
mogelijk.
• Leerkrachten kunnen een mondkapje dragen daar waar dat veiliger wordt geacht.
Wilt u maandag het chromebook en alle andere leermiddelen weer mee naar school geven?
We wensen alle leerlingen een goede school(her)start toe!
Het team van De Vaart

Data
12 februari:
portfolio’s gaan mee met de leerlingen
week van 15 februari: oudergesprekken
week van 22 februari: voorjaarsvakantie

