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Vorderingengesprekken 
In de week van 14 februari houden we 

de vorderingengesprekken voor gr 1 

t/m 7 waarbij ook uw kind aanwezig zal 

zijn. 

 

Gesprek plannen via Parro 

* woensdag 2 feb gaat de planner open om 

17 u voor ouders met meer dan 1 kind op 

school 

* woensdag 2 feb gaat de planner om 19.00 

u open voor alle ouders 

* woensdag 9 feb sluit de planner om 19.00 u 

 

Hoe kunt u zich voorbereiden? 

* groep 1-2 krijgt op vrijdag 11 februari het 

rapport mee naar huis. U vindt bij dit rapport 

ook een ouderformulier. Neemt u aub het 

rapport weer mee terug op de dag dat u 

het gesprek heeft? 

* groep 3 t/m 8; de iep talentenkaart, de 

iep-leeswijzer en het ouderformulier gaan op 

vrijdag 11 februari mee naar huis en het 

rapport wordt digitaal opengezet in het 

parnassys ouderportaal 

* Als u alles heeft bekeken dan kunt u op het 

ouderformulier uw bevindingen noteren. 

Neem u dit mee naar het gesprek? 

Verloop van het gesprek 

Ons doel is om samen (kind-ouder-

leerkracht)het gesprek te voeren over de 

ontwikkeling van uw kind. Daarmee 

vergroten we het eigenaarschap van onze 

leerlingen. 

* uw kind start het gesprek vanuit zijn eigen 

gespreksblad dat op school is ingevuld 

* ouders en leerkrachten vullen dit aan met 

hun bevindingen 

 

Fysiek of onine? 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of we 

de gesprekken fysiek op school mogen 

voeren met u en uw kind of dat we het 

online moeten doen. Wij laten u dit z.s.m. 

weten via parro. 

Adviesgesprekken groep 8 

De gesprekken voor groep 8 vinden 

ook plaats in de week van 14 februari. 

Uw kind is ook bij dit gesprek aanwezig. 

U kunt zich inschrijven via Parro. De 

planner gaat op hetzelfde moment open als 

bij de andere groepen. 

Wending-ik-vind-je-lief-dag 
Vanaf dit schooljaar pakken we een 

moment rond Valentijnsdag, de 'Ik-

vind-je-lief-dag', waarop alle kinderen 

iets mogen maken voor iemand die ze 

lief vinden. De kinderen bedenken zelf aan 

wie ze een cadeautje willen geven. Dat kan 

bijvoorbeeld papa, mama, opa, oma, de 

oppas of iemand anders zijn. Zo worden 

eventueel moeilijke momenten van gemis of 

verdriet (bijvoorbeeld na sterfgevallen of in 

het geval van complexe thuissituaties) 

omzeild en worden kinderen onbedoeld niet 

voor mogelijk ingewikkelde keuzes gesteld. 

Hiermee laten we dan ook de traditie van 

Moederdag -en Vaderdag-voorbereidingen 

op school los en laten we dat aan u hoe hier 

thuis invulling aan te geven. Even wennen 

misschien, maar we hopen dat met 

bovengenoemde onderbouwing u begrijpt 

waarom we tot deze wending zijn gekomen. 

 

Corona update! 
Naar aanleiding van de afgelopen 

persconferentie 25 januari j.l. zijn de 

maatregelen omtrent het 

quarantaineadvies versoepeld.  

Hiervan hebben wij u inmiddels op de 

hoogte gebracht. 

 

“Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen 

quarantaineadvies meer als zij in nauw 

contact zijn geweest met iemand die 

corona heeft. Maar bij klachten blijven uw 

kinderen altijd thuis en doen zij zo snel 

mogelijk (zelf)test”. 

 

Wij zijn hier als school erg blij mee. Wij vragen 

u wel nadrukkelijk om zorgvuldig om te gaan 

met dit nieuwe advies, alert te blijven op 

klachten en uw kind in dat geval regelmatig 

te testen. Op deze manier kunnen we er 
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hopelijk voor zorgen dat zoveel mogelijk 

kinderen en leerkrachten ‘gewoon’ naar 

school kunnen blijven gaan! 

 

Welke afspraken blijven gelden? 

• Leerlingen met verkoudheidsklachten 

of andere coronaklachten doen een 

zelftest. Als de test positief is, gaan ze 

naar de GGD-teststraat en blijven 

thuis. Met een negatieve zelftest mag 

je naar school, maar het dringende 

advies is wel om bij klachten dagelijks 

een zelftest te doen.  

 

• Om goed op de hoogte te zijn van de 

stand van zaken zouden wij het fijn 

vinden wanneer uw positieve pcr/zelf-

testuitslagen van uw kind aan de 

groepsleerkracht doorgeeft. 

 

• Voor onderwijspersoneel gelden de 

quarantaineregels voor volwassenen. 

Als ze wel wat klachten hebben, maar 

een negatieve zelftest, kunnen zij 

eveneens naar school komen.  

 

• Indien uw kind niet naar school kan 

komen en zich toch goed voelt 

verzorgt de leerkracht een 

werkpakket met passende weektaak, 

welke dan op afspraak opgehaald 

kan worden na schooltijd. En er wordt 

een contactmoment afgesproken. 

 

• De school probeert contacten binnen 

tussen verschillende schoolklassen te 

vermijden. Ook komen leerlingen 

zoveel mogelijk zelf naar school.  

 

• Leerlingen vanaf groep 6 dragen 

mondkapjes in de gang, net als al het 

onderwijspersoneel. 

 

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 in het primair onderwijs en al het 

onderwijspersoneel in de scholen 

geldt: twee keer per week thuis een 

preventieve zelftest doen, zo nodig 

met behulp van ouders of andere 

verzorgers.  

 

• Daarnaast gelden in de school nog 

steeds de basismaatregelen. Dat 

betekent: volwassenen houden 

onderling 1,5 meter afstand (ook 

leraren waar mogelijk), er wordt 

gezorgd voor goede ventilatie, 

ouders komen niet het schoolgebouw 

in en vergaderingen zijn online. 

• Bij twijfel kunt u 

https://quarantainecheck.rijksoverhei

d.nl/ raadplegen. 

 

We zijn blij met de versoepeling van de 

quarantaineplicht voor kinderen, echter kan 

dit wel leiden tot een toename van het 

aantal positief geteste leerlingen en mogelijk 

ook leerkrachten.  

 

Wat doen we bij uitval van de leerkracht? 

• Directie vraagt bij Leswerk vervanging 

aan voor de zieke/ afwezige 

leerkracht. 

• Bij geen vervanging beschikbaar 

wordt bekeken of we dit intern 

kunnen oplossen. 

• Indien geen vervanging beschikbaar 

is, is het onvermijdelijk dat de groep 

thuis moet blijven. Indien de 

leerkracht in staat is om thuisonderwijs 

te geven wordt dit opgestart. 

• Indien de leerkracht niet in staat is om 

thuisonderwijs te verzorgen werken 

kinderen zelfstandig thuis aan de 

weektaak. 

• Mocht het aantal afwezige kinderen 

hoog oplopen zijn we genoodzaakt 

om passende maatregelen te treffen, 

zodat we kwaliteit van onderwijs 

kunnen blijven bieden.  

 

Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen 

nauwlettend volgen en houden u op de 

hoogte van eventuele wijzigingen.  

 

Op welke manier houden wij u op de 

hoogte? 

• Waar kinderen in vaste groepjes zitten 

zullen wij in overleg met de ouder de 

andere ouders op de hoogte 

brengen. De ouder is zelf 

verantwoordelijk om nauwe 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


 

 

Ons Ding februari 2022 

pagina 4 

contacten buiten de school te 

informeren (bv/ speelvriendjes)  

• Bij meer dan 3 besmettingen in 1 

week informeren wij alle ouders via de 

Parro.  

• Als er geen besmettingen zijn in de 

klas, wordt er ook geen parro/mail 

verstuurd.  

• Indien nodig delen wij wijzigingen 

middels een Corona update. 

 

Wanneer u vragen heeft die te maken 

hebben met quarantaine of gezondheid, 

dan verzoeken we u om contact op te 

nemen met de GGD.  

 

Voor vragen die te maken hebben met het 

onderwijs en de groep kunt u contact 

opnemen met de leerkracht. 

 

Mocht u nog algemene vragen hebben 

over de genomen maatregelen kunt u 

mailen naar a.deschutter@obsdewending.nl 

 

Carnaval 
De carnavalscommissie is inmiddels in 

overleg hoe we dit jaar het 

carnavalsprogramma zo coronaproof 

mogelijk gaan organiseren. Zodra dit rond is 

brengen wij u hiervan via Parro op de 

hoogte! 
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