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Nieuwe richtlijnen primair onderwijs i.v.m. Covid-19 
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar 
school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet 
besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan 
per direct in.  
Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs: 
- 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. Sinterklaas mag 
de school met één Piet bezoeken. 
- Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 
testuitslag is ontvangen. Uitgezonder zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid 
vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve 
als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts. 
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, 
gaan alle huisgenoten in quarantaine. 
- regelmatig handen wassen, binnenruimtes ventileren en geen handen schudden.  
  

 
Het nieuwe ik-doel voor de komende twee weken 
We gaan ons richten op feedback geven op elkaar. In de verschillende bouwen ziet 
dat er als volgt uit: 
- Onderbouw: ik kan een compliment geven en ontvangen.  
- Middenbouw: ik kan tips en tops geven en ontvangen.  
- Bovenbouw: ik kan feedback geven en ontvangen, al dan niet onder begeleiding.  

 

Beslisboom 
Op 23 november is een nieuwe beslisboom opgesteld. Aan de hand van de vragen 
(allemaal doorlopen!) kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar school mag. In de 
bijlage treft u deze beslisboom aan. 

 

Sinterklaas vrijdag 3 december 
We wachten de persconferentie van vanavond af, maar vooralsnog mag Sint met één 
Piet onze school bezoeken op vrijdag 3 december. 
Helaas mogen er bij deze viering geen ouders aanwezig zijn, dus kunnen we ook de  
peuters niet ontvangen. Ook zal er geen gezamenlijke intocht van de Sint zijn. 

Annulering bezoek voortgezet onderwijs 
Helaas heeft de directie van het Maaswaal College besloten om de kennismaking met 
het VMBO op 1 december niet door te laten gaan. Gezien de toename van het aantal 
besmettingen in Nederland wordt het niet wenselijk gevonden om grote groepen leer-
lingen en begeleiders, op dit moment, op school uit te nodigen. Het is helaas niet an-
ders. Hopelijk kan de kennismaking op een ander moment wel plaatsvinden.  
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Belangrijke data  

Ma. 29/11 gastles bibliotheek groep 7/8 

Ma. 29/11 oefenen kerstkoor   

Vr. 03/12 Sinterklaasfeest op school 



Kindermonitor 2021 
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud.  Het onderzoek 
gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving.  Dit jaar vraagt de GGD ook 
naar de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het 
lokale gezondheids- en jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen voor 
kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter!Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De  
vragenlijst is in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min.  

Alvast heel erg bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

Hulp geven en vragen 
Deze week letten we extra op het hulp geven en vragen aan elkaar. Wat wordt 
er goed geholpen in groep 1/2/3. De juffen zijn trots!  

 

Rekenen met pepernoten 
We zijn in de groep aan het oefenen met het maken van  
+ en - sommen tot 10 met een verhaaltje. Dat smaakte naar 
meer!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Onderwijs bij quarantaine van leerlingen en/of leerkrachten 
In de bijlage treft u het protocol ziekte en quarantaine van Sint Jozef aan. Dit document is afgelopen donderdag in de MR 
besproken. Bij vragen over dit protocol kunt u terecht bij de leden van de MR: René Wijtmans (ouder), Ewald van Petersen 
(ouder), Marieke Kersten (teamlid) en Daniëlle Verhoeven (teamlid). 

 

Vrij lezen in groep 3 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kindermonitor.nl%2Fggdgz&data=04%7C01%7Cdanielle.verhoeven%40kansenkleur.nl%7C619142ed19c74946184908d9ab711f4d%7Cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7C0%7C0%7C637729324605227275%7CUnknown%7CTWF


Trotse kleuters in de klas 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Surprises bovenbouw 
De kinderen van groep 7/8 hebben Sintlootjes getrokken. De kinderen hebben het getrokken lootje en € 5,00 mee naar huis 
gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen een kleinigheidje ter waarde van ongeveer € 5,00 kopen voor degene die ze 
getrokken hebben. Daarnaast maken ze een surprise. De surprise wordt vrijdag 3 december mee naar school genomen. De 
kinderen hebben er vaak veel werk van gemaakt, we vragen u dan ook om de surprise niet in te pakken. Zo kunnen we  
genieten van al de schitterende knutsels!! Naast de surprise en het cadeautje schrijven de kinderen een gedicht van minimaal 
10 regels voor degene die ze getrokken hebben. Uiteraard doen juf Helmie en juf Tess ook mee! 

 

Vierde gastles bibliotheek Wijchen 
Aanstaande maandag komt Martin van de bibliotheek in Wijchen de laatste gastles verzorgen over het boek Katvis. Het huiswerk 
deze keer is dat alle kinderen in groep 7/8 het boek helemaal hebben uit gelezen. 

 

Daan is een echte politieagent en kan een 
fantasievol verhaal verzinnen.  

Lars heeft een prachtig gebouw gemaakt. 

Tijme heeft zijn eigen huis geknutseld en 
de woorden erbij gestempeld.  

Hazel heeft een hele lange trapbank  
gemaakt. Tom heeft een zelfbedachte  
toren gebouwd. 


