
 

AGENDA  

Oktober / november / december 
ma 26-10  : OR-vergadering 
di 03-11  : Pancopost 4 
wo 04-11  : Naschoolse activiteit: korfbal 
ma 09-11  : Verkeersdag ANWB Streetwise 
ma 09-11  : MR-vergadering 
ma 16-11  : Leerlingenraad 
vr 20-11  : Rapport groep 8 mee 
ma 23-11 t/m vr 27-11 : Oudergesprekken gr 1 t/m 7 + voorlopig advies gr 8 (Eventueel online; dit is  

  mede afhankelijk van de RIVM-richtlijnen en de Covid-19 situatie op dat     
  moment). 

di 24-11  : Pancopost 5 
vr 27-11  : Pietenochtend groepen 1, 2 en 3 
vr 04-12  : Sinterklaas 
ma 07-12  : OR-vergadering 
di 08-12  : Pancopost 6 
do 10-12  : MR-vergadering 
vr 11-12  : Naschoolse activiteit: waterpolo bij Rhienderoord, 14.30 – 15.30u 
ma 14-12  : Leerlingenraad 
do 17-12  : Kerst op school 
vr 18-12  : Kerst pyjama dag; leerlingen om 12.00u vrij 
ma 21-12 t/m vr 01-01 : Kerstvakantie 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mede door de snelle ontwikkelingen omtrent Covid-19 hebben we besloten om vandaag 
een extra Pancopost te verzenden. 
 
 

 
 

OUDERS 
 
 

Corona besmettingen ouders school 
We hebben contact gehad met meerdere ouders van onze school die besmet zijn geraakt 
met het Covid-19 virus en dus positief getest zijn op corona. Bij deze ouders is het hele gezin 
in thuisquarantaine gegaan. Er zijn ook nog gezinnen waarvan de uitslag van de test nog niet 
bekend is. Ook kinderen uit deze gezinnen blijven in thuisquarantaine in afwachting van de 
uitslag.  
 
Er komen steeds meer signalen naar buiten dat de overheid deze week afwacht om te zien 
wat er in Nederland gebeurt m.b.t. het aantal besmettingen. We hopen dat we les kunnen 
blijven geven op school en dat een lockdown van scholen niet nodig zal zijn. U kunt ons 
blijven helpen door samen met ons de RIVM-richtlijnen te volgen en de minimale onderlinge 
afstand van 1,5 meter te waarborgen.  
 
Ouders van kinderen in de onderbouwgroepen mogen, indien nodig, kinderen ophalen op het 
plein als zij daarbij minimaal 1,5 meter afstand houden. Aan andere ouders opnieuw de 
vraag om bij halen en brengen zoveel mogelijk buiten het plein te wachten.  
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Aangescherpte maatregelen corona 

In verband met het grote aantal coronabesmettingen in Nederland hanteren we na de 
herfstvakantie een aantal extra maatregelen. 

 We blijven extra aandacht besteden aan hygiënemaatregelen op school en de 1,5 
meter afstand 

 Om risico’s te beperken, laten we zo min mogelijk volwassenen toe in school. Dat 
betekent dat alle afspraken of bijeenkomsten zoveel mogelijk online of telefonisch 
plaatsvinden. Als het in het belang van de ontwikkeling van leerlingen belangrijk is 
om elkaar wél fysiek te zien, is dat mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een 
tienminutengesprek waar meer zorg is dan gebruikelijk. 

 Alle volwassen bezoekers (ouder dan 13) dienen in ons gebouw een mondkapje te 
dragen in de gangen. Deze richtlijn geldt voor alle scholen van de Veluwse 
Onderwijsgroep.  

Er zijn nieuwe RIVM richtlijnen voor het basisonderwijs gepubliceerd. Als de richtlijnen deze 
week leiden tot extra aanpassingen in ons beleid dan zullen wij u daarvan op de hoogte 
stellen. 

Ventilatie op onze school  
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er onrust is 
ontstaan rondom de ventilatie in scholen. Die onrust begrijpen we en daarom willen we u 
graag informeren over de stand van zaken op onze school. 

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat 
ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat, is 
het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezondheidseisen 
om er fijn te kunnen leren en werken. De afgelopen periode hebben we de ventilatie op 
school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze school meegedaan aan steekproef vanuit 
het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS) waarbij een eendaagse meting 
van CO2-waarden in twee klaslokalen op school is uitgevoerd. Daarnaast is er een 
uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventilatie. 

Uit de onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de eisen van het 
bouwbesluit. Het bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan ons 
gebouw minimaal moet voldoen. Uit de steekproef van het LCVS bleek echter dat de CO2-
waarde in de twee gemeten klaslokalen op die dag te hoog was. Daarom is extra onderzoek 
nodig.  

Na de herfstvakantie plaatsen we CO2-meters in lokalen waarmee we de CO2-waarde 
continu kunnen meten. Mochten de waarden opnieuw te hoog blijken, dan nemen we op 
korte termijn extra maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van extra 
ventilatiemogelijkheden. Uiteraard houden we al rekening met de extra richtlijnen voor het 
coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er 
geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon 
vermijden. 

Ventilatie; vest of trui prettig! 
We proberen het gebouw zo goed mogelijk te ventileren. Daarbij werken we ook met 
geopende ramen. Het kan dan voor de leerlingen fijn zijn om een trui of een vest te dragen, 
zeker nu het buiten kouder gaat worden.  
 
 



 

Juf Marieke in verwachting 

Marieke Oosterveen en haar vriend Robert zijn in verwachting van hun derde kindje. Juf 

Marieke is uitgerekend op vrijdag 7 mei 2021. We hebben juf Marieke en haar vriend Robert 

van harte gefeliciteerd met dit bijzondere nieuws. Juf Marieke heeft het nieuws vandaag aan 

de leerlingen in groep 5 verteld, ouders van leerlingen in deze groep zijn per brief via Parro 

geïnformeerd.   

Hoofdluis 
We hebben vandaag van meerdere ouders bericht ontvangen dat er thuis hoofdluis is 
geconstateerd. Het gaat om leerlingen uit de kleutergroepen en uit groep 5.   
 
In de andere groepen heerst er, zover wij weten, géén hoofdluis. Toch sturen we voor de 
zekerheid alle ouders even een bericht zodat u er alert op kunt zijn en u uw kind(eren) tijdig 
kunt controleren.  
 
Op vrijwel alle scholen duikt van tijd tot tijd hoofdluis op zo ook op onze school. Om te 
zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te 
controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de 
behandeling eenvoudiger. Hieronder leest u nadere informatie over dit onderwerp.  
 
Controleren 
 Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de 
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u 
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis 
(neten). Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 
contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 
kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.  
 
Behandelen  
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn 
moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken 
elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.  
 
Hoe kunt u kammen?  

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen 
gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel 
eerst de klitten uit het haar.  

 Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar 
met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens 
dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u 
elke haarpluk doorkamt.  

 Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi 
deze na afloop weg.  

 Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een 
doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.  

 Spoel de crèmespoeling uit het haar.  

 Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. U kunt deze behandeling 
eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u 
twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluis 
middel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig 
voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.  



 
Mocht u nu, of in de toekomst constateren dat uw kind(eren) hoofdluis heeft/hebben dan 
zouden we het op prijs stellen dat u dat even meldt. We kunnen dan ouders van 
klasgenootjes informeren zodat iedereen tijdig kan controleren en/of behandelen.  
 

Schoolpleinontwikkeling 
In de week voor de herfstvakantie is er weer een mooie stap gezet in de schoolplein- 

ontwikkeling. De tractorbanden, die we hebben ontvangen van de firma Jan de Winkel, zijn 

deels ingegraven, er is een Robinia houten steltenparcours geplaatst en er is een stukje plein 

bestraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsenstalling 
Op maandag en donderdag is de fietsenstalling overvol. Dit komt doordat er dan groepen 
naar de gym fietsen. We willen aan leerlingen die vanaf de kant van het gemeentehuis 
komen vragen om de fietsen zoveel mogelijk op de fietsenparkeerplaats bij groep 1/2a neer 
te zetten. We zien dat deze stalling minder gebruikt wordt.  
 
Schooltijden 

Het is weer vakantie geweest, we hopen dat uw kind even een weekje heeft kunnen 
ontspannen. We gaan er op school weer tegenaan. We willen u vragen om er voor te zorgen 
dat uw kind(eren) echt voor 08.30 uur op school zijn zodat de leerkrachten stipt om 08.30 uur 
kunnen starten met de lessen.  
 
Mede namens het team,  
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
 


