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Tjonge jonge, wat een bewogen jaar
hebben we achter de rug. Het begon
al met de personeelsbezetting op de
eerste dag van het schooljaar en
gaande het jaar hebben we nog
regelmatig allerlei personeelsperikelen gehad. Vervolgens kwam
daar de Coronacrisis overheen en
bleven in eerste instantie enkele
collega’s thuis, waarna we na
volledige sluiting thuisonderwijs
mochten opzetten. Ik heb het idee
dat we pas sinds de terugkomst op
school weer enigszins in rustig
personeels-vaarwater terecht
gekomen zijn, maar het eind is nog
niet in zicht. Het eind van het jaar
overigens wel. Dit is de laatste
nieuwsbrief die dit jaar uitkomt. Over
een ruime week is het zomervakantie
en mag iedereen gaan genieten van
een welverdiende rust.
Ik ga mijn vakantie met een ander
rustgevoel in. Het is mijn laatste
zomervakantie op deze manier. Op 7
september zeg ik het onderwijs
vaarwel en stort ik me in een nieuw
werkavontuur als Manager
Revalidatie & Advies bij Koninklijke
Visio. Een nieuwe uitdaging voor mij.
Maar tegelijk ook een nieuwe
uitdaging voor school. Hoewel ik
weet dat iedereen onmisbaar is, en ik
dus net zo goed, weet ik dat het er
voor school even niet makkelijker op
wordt. Ik ben er echter van overtuigd
dat het team van Het Palet, samen
met de MR en het bestuur een
passende oplossing gaan vinden. Ze
hebben zich afgelopen jaar enorm
veerkrachtig getoond en gaan

volledig door het vuur voor onze
kinderen. Dat zit wel goed.
Maar, niet getreurd. Na de vakantie
ben ik er nog twee weken en zorg ik
ervoor dat de school goed wordt
overgedragen aan een (tijdelijke?)
opvolger. Laat die zomervakantie
maar komen. Kan die opvolger ook
nog even goed uitrusten.
Voor nu wens ik iedereen een fijne
zomervakantie toe. Geniet van het
mooie weer en elkaar. Laat school
even voor wat het is en kom gezond
weer terug op 24 augustus.
Ik ben er dan ook weer, al is dat maar
van korte duur.
Bernard van Gils
Directeur
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Brief bestuur Coronamaatregelen (ingezonden stuk)
•
Geachte ouders en/of verzorgers,
In de persconferentie van 24 juni jl. maakte Premier
Rutte de verdere versoepeling van de richtlijnen
bekend per 1 juli aanstaande. Graag breng ik u
middels deze brief op de hoogte over wat deze
verdere versoepeling voor onze scholen betekent.
Handhaven gemaakte afspraken en regels
De richtlijnen zoals die tot op heden gesteld zijn door
de Rijksoverheid, RIVM en de GGD zijn van kracht tot
30 juni aanstaande. Binnen al onze scholen zullen wij
deze richtlijnen handhaven/verlengen tot aan de
start van de zomervakantie. Na de zomervakantie
zullen wij de richtlijnen, zoals deze gelden vanaf 1 juli
aanstaande, overnemen, tenzij er zich in de
zomervakantie nieuwe ontwikkelingen voor doen.
Regels op hoofdlijnen (verlenging van reeds geldende
regels)
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter
afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun
handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het
RIVM van kracht. Het is van strikt belang dat deze
worden nageleefd. Hierbij moet gedacht worden aan
een goede melding en monitoring van besmettingen
vanuit onze scholen, het strikt toepassen van triage
(leefregels) wanneer ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden en daarnaast het
strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen
(zoals het schoonmaken van toiletten, leermiddelen,
speelgoed, computers, etc.).
Richtlijnen ná de zomervakantie
De richtlijnen die wij binnen al onze scholen volgen
vanaf na de zomervakantie zijn als volgt:
• In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats
zijn, heeft iedereen een vaste zitplaats. Iedereen
houdt 1,5 meter afstand.
• Leerkrachten moesten tot op heden zoveel
mogelijk afstand houden van de leerlingen op de
basisschool en scholen voor speciaal

•

basisonderwijs. Vanaf 1 juli aanstaande hoeft dat
niet meer.
De verkeersstromen blijven goed gescheiden en
de scholen hanteren looproutes.
Er wordt voldoende geventileerd in de
binnenruimtes van de scholen, zodat de lucht
vaak genoeg wordt ververst.
Ventilatoren mogen gebruikt worden voor
persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke
ruimtes worden alleen ventilatoren gebruikt
wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is.
De luchtstroom van de ventilator mag hierbij niet
direct van de ene persoon naar de andere gaan.

Per 1 juli aanstaande komt het recht tot noodopvang
voor ouders/verzorgers in cruciale en vitale beroepen
te vervallen.
Thuisblijfregels
Alle scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen
die gelden voor het onderwijs toe. Dit betekent:
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school mogen, behalve:
o Als het kind ook koorts heeft.
o Kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
o Er een volwassene in het gezin van het kind
klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus, dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te
testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij
thuisblijven:
o Bij verkoudheidsklachten of andere klachten
die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak);
o Het kind een volwassen gezinslid heeft met
klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
o Wanneer een leerling positief getest is op
corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas
weer naar school en de opvang als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
o Als iemand in het huishouden van de leerling
koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling
ook thuis.
o Als iedereen binnen het huishouden 24 uur

•

geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.
o Als iemand in het huishouden van de leerling
getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon
24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het
laatste contact met die persoon, thuisblijven.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten
(vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school
contact op met de GGD. Specifiek zijn de
volgende maatregelen van kracht:
o Iedereen met één of meer van bovengenoemde
klachten kan zich laten testen.
o Leerlingen met klachten worden zo mogelijk
getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk
testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
o Leerlingen die behoren tot een risicogroep
kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs.
o Leerlingen van wie gezinsleden tot een
risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs.

Wegstuurbeleid
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten
ontwikkelt zoals genoemd bij de ‘Thuisblijfregels’, gaat
de leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit
groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts. Als
de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
dan worden eventuele broers/zussen hierover
geïnformeerd en gaan zij ook naar huis. De leerling
gaat dan ook niet naar de BSO. Zonder uitzondering
moet een leerling met klachten naar huis. Daarnaast is
specifiek de maatregel van kracht dat als een leerling
ziek wordt, wordt de leerling direct door de
ouder/verzorger op school opgehaald.
Sport en spel na de zomervakantie
Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer
mogelijk. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve
meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een
normaal spelverloop mag tijdens het sporten de
anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Elke
school afzonderlijk zal u op de hoogte brengen van de
invulling van de gymlessen vanaf na de zomervakantie.
Tot slot
Stichting De Waarden blijft de richtlijnen van het RIVM
en de GGD goed in acht houden. Wij danken u voor
uw medewerking in de afgelopen maanden en de
wijze waarop u hiermee bent omgegaan. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u ons bereiken op
telefoonnummer: 0168-40 45 02.

Met vriendelijke groet,
dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder
CC: MR’en van alle scholen

Stoeltjes passen
Zoals al eerder aangegeven kan het traditionele
“Stoeltjes passen” dit jaar ook geen gewone doorgang
vinden. We kunnen nieuwe ouders en nieuwe
leerlingen niet ontvangen.
Inmiddels hebben we daar wat op gevonden.
Op donderdag 9 juli maken alle kinderen een
rondgang door school. Ze kijken dan eerst in de aula
naar de fotowand waar alle foto’s van de kinderen
hangen die ook na de zomervakantie nog bij ons
zitten. Deze fotowand hangt per nieuwe groep zodat
de kinderen kunnen zien wie hun klasgenootjes
worden. Daarna lopen ze door het gebouw naar hun
nieuwe lokaal om te weten waar dat precies ligt en ze
blikken even bij de nieuwe juf of meester binnen om
te weten wie hun nieuwe leerkracht wordt. Zo hebben
ze toch enig idee waar ze na de vakantie starten.
De nieuwe kinderen worden in de vakantie
uitgenodigd met hun ouders om op dezelfde manier
kennis te maken. Zo kunnen ook zij op 24 augustus
met een gerust hart starten.

Laatste schooldag
Op 10 juli is de laatste schooldag. Deze duurt gewoon
tot 15.00 uur. Het programma houden we nog even
geheim, maar we kunnen u verklappen dat het een
mooie en toffe afsluiting zal worden.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar
enorm vertraagd. Dat heeft te maken met de
Coronacrisis, maar ook met het feit dat we vanaf nu
digitaal gaan innen via Parro. Technisch heeft het even
geduurd, maar nog voor de vakantie gaan we alsnog
tot innen van de bijdrage van dit schooljaar over.
Het innen van de vrijwillige bijdrage is altijd erg veel
werk geweest. In het verleden is er op verschillende

manieren gewerkt en kon er vaak gekozen worden
hoe u de vrijwillige bijdrage over kon maken. Vanaf nu
stappen we over op een digitaal systeem dat
vergelijkbaar is met een “Tikkie”.
Vanuit school sturen we vanuit “Kassa”, een
onderdeel binnen Parro, een betalingsopdracht. U
kunt deze accepteren en daarmee wordt de betaling
direct gedaan. Voor velen een hele zorg minder en
altijd een direct overzicht over wie wel en nog niet
betaald heeft.

