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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober.
Helaas moeten we met z’n allen constateren dat het
Corona virus weer met een opmars bezig is. Een opmars
die onder andere ten gevolge heeft dat de richtlijnen weer
aangescherpt moeten worden om zorg te dragen dat de
veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen, voor zover
mogelijk, gewaarborgd is en blijft. U vindt hierover meer
informatie in de nieuwsbrief en in de bijlage.
Met vriendelijke groet,

Kinderboekenweekje
30 sept. t/m 2 okt.
Want…

Opspoor onderwijsweek
5 t/m 9 oktober

Team De Stap
Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober

Te laat…
Helaas constateren we dat veel leerlingen te laat op school, te
laat in de klas zijn. We starten om 8:30 uur, dat wil dus zeggen dat
de leerlingen voor die tijd al klaar in de klas moeten zitten.

Studiedagen

We hebben de afgelopen drie dagen geturfd hoeveel leerlingen
te laat op school zijn. Dat zijn er opmerkelijk veel:

Donderdag 26 november

Maandag:

18 van de 210 leerlingen > 8,6 %

Dinsdag:

10 van de 210 leerlingen > 4,8 %

Dinsdag 27 oktober

Leerlingen zijn vrij!

Woensdag: 11 van de 210 leerlingen > 5,2 %
Als een leerling regelmatig te laat is, dan nemen we (leerkracht, IB
en/of directie) contact met u op om er samen zorg voor te dragen
dat dit minder vaak voorkomt.
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Veilig van en naar school
In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we een verzoek neergelegd om de verkeersregels
in acht te nemen om gezamenlijk de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen. Het is fijn
om te zien dat verreweg de meeste ouders/weggebruikers hier naar handelen.
Helaas constateren we ook dat er nog steeds ouders zijn die dubbel parkeren voor de school en
daarmee gevaarlijke verkeerssituaties creëeren voor andere weggebruikers.
Tip: als er geen parkeerplaatsen voor de school beschikbaar zijn, zijn er voldoende plaatsen
beschikbaar binnen 200 meter van de school, zoals bij het winkelcentrum. Het is een kleine
moeite om een paar honderd meter naar school te lopen als daarmee de veiligheid van alle
weggebruikers gewaarborgd kan worden. We rekenen op uw medewerking.
Voor andere tips verwijzen we naar de website van Veilig verkeer Nederland:
https://vvn.nl/

Onderwijsweek
Volgende week staat in het teken van de onderwijsweek. De volgende tekst staat op de
website van Opspoor:
Binnen OPSPOOR staan wij nooit stil. Wij willen bewegen, leren en ontdekken. Van en met elkaar. Dit
geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook zeker voor iedereen die binnen OPSPOOR werkt.
Zo organiseren wij dit jaar weer een mooi programma tijdens de Onderwijsweek, welke plaatsvindt van 5
t/m 8 oktober. Andere jaren kwamen wij bij elkaar, maar door alle maatregelen rondom corona en omdat
wij ook hebben ontdekt dat Onderwijs op Afstand mooie voordelen biedt, is alles online geregeld. Een
ander voordeel is dat u als ouder/verzorger of jij als leerling ook kan deelnemen hieraan. Want wij horen u
graag. Wij zijn ontzettend benieuwd naar uw mening en komen graag in gesprek.

Dus graag SAMEN IN DIALOOG over het ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST. Zie onderstaand het
programma dat geboden wordt en meld je aan via academie@opspoor.nl. Een paar dagen voor de
aanvang van de sessie ontvang je een link.
Middels de volgende link komt u op de website van Opspoor waar u meer informatie vindt over
de verschillende workshops: https://opspoor.nl/Programma-OPSPOOR-OnderwijsWeek-2020

Pagina 2 van 3

Aanvullende maatregelen i.v.m. Corona
Opspoor heeft aanvullende maatregelen afgekondigd om, voor zover mogelijk, de veiligheid en
gezondheid van haar werknemers en de continiuïteit van het onderwijs te waarborgen. In de
bijlage vindt u hierover meer informatie.
Hoewel het (nog steeds) toegestaan is om leesouders in te zetten, heeft het team van De Stap
aangegeven de beslissing hierover over de herfstvakantie heen te tillen. Dit besluit is mede tot
stand gekomen naar aanleiding van een vraag uit de OR, of we weer leesouders zouden willen
inzetten.
Op dit moment maken we vooral gebruik van de onderwijsassistenten om leesbegeleiding aan
te bieden. Mede afhankelijk van de resultaten tot dusver en de stand van zaken m.b.t. Corona,
zullen we het verzoek om leesouders in te zetten na de herfstvakantie weer bespreken.
M.b.t. zieke / afwezige leerlingen (tekst Opspoor)
Helaas hebben de meesten van ons te maken met de uitdagingen rondom Corona. We zoeken
allemaal naar een goede manier om om te gaan met de aanwezigheid van dit virus. Zo hebben
wij als school elke dag te maken met lege tafels in de groepen en zelfs lege plekken voor de
groepen.
En hoewel onze leerlingen niet worden gezien als een groot risico krijgen zij wel te maken met
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, tantes, ooms etc die mogelijk besmet zijn. Als zij in nauw contact
zijn geweest met deze volwassenen gaan zij samen met het gezin in quarantaine. U zult dus wel
eens leerlingen missen in de groepen van uw kinderen. Dit zal de komende tijd helaas, gezien de
groei van het aantal besmettingen, steeds vaker voor gaan komen. Wij zullen u niet meer per
geval informeren hierover. Behalve als wij als school benaderd worden door de GGD omdat we
direct van belang zijn binnen het bron- en contactonderzoek en er een gevaar op besmetting is.
Uiteraard zullen we u dan direct benaderen. Laten we hopen dat dit niet nodig is en iedereen
gezond blijft.

Bijlagen
Bijgevoegd vindt u berichten van het CvB, de OSVO en de GGD.

Nieuwsbrief op de website
Op de website vindt u de nieuwsbrieven van dit schooljaar onder het kopje ‘nieuws’. Op deze
wijze kunt u informatie terugvinden. Er is echter één nadeel: het betreft de nieuwsbrieven zonder
eventuele bijlagen.
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