Nieuwsbrief augustus 2020

OBS De Stap
Dr. M. L. Kingstraat 2d, 1121 CP, Landsmeer
www.obsdestap.nl T: 020-4821930

Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar
2020-2021.

Maandag 24 augustus t/m
vrijdag 4 september

Het is heel fijn om alle vrolijke, energieke en leergierige
kinderen weer op school te zien. We weten niet wat de
nabije toekomst brengt, maar bovenstaande maakt voor
ons wederom duidelijk waar we het allemaal voor doen.

Kennismakingsgesprekken
(via Teams of buiten)

We zien uit naar een inspirerend en uitdagend jaar.

Woensdag 9 september
Schoolfotograaf

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

Woensdag 16 september
Studiedag
Leerlingen vrij!

Personeel
Renske vervolgt de komende weken haar re-integratietraject
op De Stap. Dit traject loopt door tot aan de herfstvakantie.
Ilse (Sportservice) verzorgt deze periode samen met Renske
de gymlessen.
Anneke heeft haar werkzaamheden volledig hervat.
Mariska is met zwangerschapsverlof en zal na de Kerstvakantie
terugkeren.

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

Opspoor onderwijsweek
5 t/m 9 oktober

Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober
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Protocol basisonderwijs
Omdat er vragen leven m.b.t. gezondheid van leerlingen, vindt u hieronder richtlijnen uit het
protocol basisonderwijs. Het protocol van Opspoor en De Stap zijn mede hierop gebaseerd.
Het protocol basisonderwijs is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in
afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende
Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende
autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.
Wegstuurbeleid
•

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hieronder (thuisblijf
regels – gezondheid leerlingen) genoemd, 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 ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet
naar de BSO.

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid.
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school mogen, behalve:
• Als het kind ook koorts heeft
• Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en
daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het
belangrijk om het kind te testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• 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);
• Het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen.
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•

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. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels.

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school en de opvang.
• 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. Zie voor meer informatie: lci.
rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
• 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:
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).
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Diverse afspraken
8:30 uur
We starten om 8:30 uur. Dat betekent dat de leerlingen om 8:30 in de klas moeten zijn. De les
begint om 8:30 uur, dus dan is het storend als er nog leerlingen de les binnenkomen.
Uiteraard kan iedereen wel eens te laat komen, maar laten we er samen zorg voor dragen dat
dit zo min mogelijk gebeurt.
Als een leerling bij herhaling te laat komt, wordt dit besproken met de betreffende ouders.
pauzehap
We streven ernaar dat de leerlingen bij de pauzehap, rond een uur of tien, fruit eten. Dat zou op
zich genoeg moeten zijn, mits de leerlingen ’s morgens goed ontbeten hebben.
auto
Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, dan verzoeken we u vriendelijk doch
dringend om de auto op een daarvoor bestemde plek te parkeren.
Als u dubbel parkeert in de straat en/of op de stoep parkeert, dan creëert u een onveilige
situatie voor andere weggebruikers. Het wordt voor kinderen die achter of tussen ‘geparkeerde’
auto’s over willen steken onoverzichtelijker.
We dragen samen zorg voor de veiligheid van alle kinderen.

ziek melden
U kunt uw kind(eren) ziek melden via Basisonline.
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Uitslag leerling enquête thuisonderwijs
Vlak voor de zomervakantie hebben we een leerling enquête uitgezet onder de leerlingen
vanaf groep 5 t/m groep 8 over het thuisonderwijs tijdens de lockdown vanwege Corona. De
enquête bestond deels uit gesloten vragen en deels uit open vragen.
Een kleine 100 leerlingen heeft de enquête ingevuld.
De antwoorden leveren ons belangrijke informatie op. Enerzijds voor het geval dat we weer
onderwijs op afstand aan moeten bieden. Anderzijds om na te denken hoe we de
verworvenheden uit het onderwijs op afstand kunnen behouden.
Hieronder delen we de belangrijkste bevindingen:

Ik wist wat voor werk ik moest maken?
Ja
Nee
Soms

76 leerlingen
1 leerling
19 leerlingen

Ik begreep de opdrachten?
Ja

44 leerlingen

Nee

0 leerlingen

Soms

49 leerlingen

Hoeveel uur werkte je per dag?
2 uur

34 leerlingen

3 uur

25 leerlingen

4 uur

20 leerlingen

5 uur (of meer)

16 leerlingen
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De leerkracht kon me goed helpen?
Ja

53 leerlingen

Nee

12 leerlingen

Soms

31 leerlingen

Mijn ouders konden me goed helpen?
Ja

54 leerlingen

Nee

11 leerlingen

Soms

31 leerlingen

Ik had af en toe ook alleen een contactmoment met mijn leerkracht?
Ja

53 leerlingen

Nee

10 leerlingen

Soms

32 leerlingen

De leerkracht vroeg af en toe hoe het met mij ging?
Ja

56 leerlingen

Nee

11 leerlingen

Soms

26 leerlingen

De leerkracht wist of ik het werk goed gemaakt had?
Ja

82 leerlingen

Nee

1 leerlingen

Soms

12 leerlingen
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Ik kreeg feedback van de leerkracht (hij/zij vertelde me hoe ik het werk gemaakt had en wat er
beter zou kunnen)?
Ja

53 leerlingen

Nee

11 leerlingen

Soms

32 leerlingen

De meeste voorkomende antwoorden op de vraag wat de leerlingen fijn vonden aan het thuis
werken:
•
•
•
•

23 van de 96 leerlingen vonden de rustige werkomgeving heerlijk, waardoor zij zich o.a.
beter konden concentreren.
13 van de 96 leerlingen vonden het prettig om zelf te bepalen wanneer zij gingen werken
en/of aan welke taak zij dan gingen werken.
12 van de 96 leerlingen vonden het fijn dat ze veel eerder klaar waren met het werk,
waardoor zij allerlei andere dingen konden doen (gamen, chillen, hond uitlaten).
9 van de 96 leerlingen vonden het thuis werken fijn omdat zij later konden beginnen en
daardoor uit konden slapen.

De meest voorkomende antwoorden op de vraag wat de leerlingen voortaan anders zouden
willen op school / zouden willen ‘meenemen’ van het thuiswerken:
•
•
•
•

24 van de 92 leerlingen willen niets veranderen en/of weten niet iets wat zij anders zouden
willen.
17 van de 92 leerlingen willen het werk sneller af hebben.
16 van de 92 leerlingen vinden een rustigere setting prettig(er) om te werken.
15 van de 92 leerlingen zouden graag meer zelf willen bepalen op welk moment zij
werken en pauze hebben en/of meer keuzevrijheid hebben om zelf te bepalen welk werk
zij maken.
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Schoolfotograaf
Op woensdag 9 september komt de schoolfotograaf.
Er worden ook foto’s gemaakt van broertjes en zusjes. Jongere
broertjes en zusjes, die nog niet op school zitten, kunnen dan ook op
de foto.
Dat geldt echter vanwege Corona richtlijnen niet voor broers en
zussen die ouder zijn dan12 jaar, die hier niet op school zitten. Zij
mogen de school namelijk niet in.

Kindertheater Landsmeer
MIS POES! (3+)
De voorstelling in mei kon helaas niet doorgaan en nu aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteert
EigenWijsjes op zondagochtend 30 augustus weer een spannende theatervoorstelling voor kinderen (3-8 jaar): Mis
Poes!
Mies is een lapjeskat. Ze heeft de mooiste lapjes van de straat, maar op een ochtend wordt ze wakker en is haar
mooie lapjesvacht verdwenen! Waar is haar vachtje gebleven?
Mies gaat op zoek bij haar buurbeesten. Hebben zij iets gezien of gehoord? Iedereen woont anders, maar ze hebben
één ding gemeen... ze zijn allemaal hun vacht kwijt! Wie is de dief? En krijgen ze hun vacht ooit nog terug?
Alle dieren zijn prachtige personages en hebben zo hun eigen gewoontes. Ze wonen in grote pop-ups, die het
publiek keer op keer verrassen en nieuwsgierig maken naar wat er nog meer gaat komen.
Irene van Laros & De Jong stond al eerder voor EigenWijsjes op het podium van het Dorpshuis: met de
voorstellingen Wolkenfabriek en Taart voor Tijger. Ook Mis Poes! zit vol met mooie poppen, pop-ups en
meesterlijke (woord)grapjes, waardoor deze voorstelling zelfs voor meekijkende volwassenen heel leuk is.
Mis Poes! speelt op zondag 30 augustus om 10.00 uur in het Wapen van Landsmeer (Dorpshuis). De prijs is €6,50
per kind (tot 1 jaar gratis) en €3,50 per begeleider (max. 1 begeleider per reservering).
Ivm de RIVM-richtlijnen en 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen van de volwassenen, is er wat minder ruimte
beschikbaar. Reserveer op tijd jullie plekje via EigenWijsjes op Facebook, www.eigenwijsjesvoorkinderen.nl,
0648509814 of alieke@eigenwijsjesvoorkinderen.nl.
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