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VOORWOORD
Gisteravond is er weer een persconferentie geweest. Voor het basisonderwijs waren er
géén specifieke aandachtspunten.
Toch willen wij een aantal maatregelen nemen om verspreiding van het corona-virus in
school te voorkomen.
Ouders en externen in de school
Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de school. Ouders van de groepen 1 en 2 mogen de
school in, wel met een mondkapje.
Er zijn enkele uitzonderingen: ouders die helpen bij het primaire leerproces (bijv. biebouders, leesouders).
Externe vakdocenten/professionals mogen wel de school in.
Helaas kunnen de geplande ouderweken niet door gaan. De komende periode zullen wij
bekijken per activiteit wat mogelijk is.

Belangrijke data
1 november
3 november
4 november
8 nov. t/m
12 nov.
8 november
12 november

15 nov. t/m
19 nov.
18 november
1 december

Wat te doen bij besmetting?
Wanneer er een besmetting is geconstateerd (d.m.v. een zelftest of GGD-test) graag
z.s.m. doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) en/of directie
l.kroon@bsdegriffel.nl (030-6992119).
Zodoende kunnen we snel actie ondernemen indien nodig en behouden we het
overzicht. Wanneer er iemand in het gezin positief is, mogen broertjes/zusjes ook niet
naar school.
Volgt u a.u.b. de richtlijnen van de GGD!
Groep in quarantaine of niet?
Bij 1 of 2 besmettingen in een groep zijn er geen consequenties voor de groep.
Bij 3 of meer besmettingen gaat de hele groep in quarantaine en gaan we z.s.m. over op
thuisonderwijs. Dit kan niet altijd meteen de volgende dag.
Het kan ook zijn dat alleen uw kind in quarantaine moet. We zorgen dan dat uw kind bij
kan blijven door bijvoorbeeld werk mee te geven of online in te loggen bij instructies. Dit
is per groep verschillend.
Wij doen ons best om dit zo goed mogelijk te regelen, maar dit kost soms wel even tijd.
Als uw kind korte tijd (bv. één dag) afwezig is hoeft er niet meteen iets geregeld te
worden. De kinderen kunnen het werk dan inhalen in de dagen daarna op school.
Bij twijfel graag testen
Bij twijfel kunt u uw kind(eren) (laten) testen. Een zelftest is meer preventief bedoeld en
werkt het beste als er nog geen symptomen zijn. Als dit wel het geval dan kunt u beter bij
de GGD laten testen.
Als u uw kind laat testen bij de GGD mogen ze pas naar school als de (negatieve) uitslag
bekend is. Over het algemeen heeft u de volgende dag de uitslag.
Tip: als u een Digi-D aanvraagt voor uw kind, weet u sneller de uitslag.
Namens het team van de Griffel,
Linda Kroon

www.bsdegriffel.nl · info@bsdegriffel.nl
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ACTIVITEITEN DIE VERVALLEN I.V.M. DE MAATREGELEN
Helaas zal de ouderkijkweek van volgende week komen te vervallen. Net als de
versieravond op vrijdag 12 november. Ontzettend jammer! Gelukkig staan er nog twee
ouderkijkweken gepland dit schooljaar, laten we hopen dat deze wel door kunnen gaan.
Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat het super leuk is om als ouder een kijkje in
de klas van je kind te nemen. De vorige kijkweken (alweer tijd geleden door alle
maatregelen) werden altijd zeer enthousiast ontvangen door de ouders.
Traditiegetrouw versieren wij altijd de school met ouders in sinterklaas sfeer. Ook deze
versieravond aanstaande vrijdag 12 november komt te vervallen. Echter, het team van de
Griffel zal gezamenlijk zorgen voor een mooi versierde school, zodat de kinderen
maandagochtend 15 november hun ogen zullen uitkijken.
GESPREKSCYCLUS OP DE GRIFFEL
Wij vinden het heel belangrijk om goed contact met u als ouder te hebben over de
ontwikkeling van uw kind(eren). Jaarlijks evalueren wij deze met zowel onze collega’s,
maar ook met de ouders van de werkgroep ouderbetrokkenheid.
Wij zetten deze cyclus graag nog een keer voor u op een rijtje. Mocht u hier vragen of
opmerkingen over hebben dan horen wij dat uiteraard graag.
GESPREKKENCYCLUS GROEPEN 1 EN 2
Periode

Soort gesprek

Duur

Wie aanwezig

Augustus

Startgesprek, overdracht
afstemmen en inleveren
rapport
Voortgangsgesprek

10
min.

Leerkracht, ouders
én leerling

10
min.
10
min.
10
min.

Leerkracht en
ouders
Leerkracht en
ouders
Leerkracht, ouders
én leerling

November
Februari
Juni

2

Rapportgesprek groep 2
Voortgangsgesprek groep 1
Eindgesprek, tweede
rapportgesprek en
overdracht

Verplicht
voor
Ouders én
leerling
Facultatief
Ouders
Ouders en
de laatste
5 minuten
de leerling
erbij
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GESPREKKENCYCLUS GROEP 3 TOT EN MET 6
Periode

Soort gesprek

Duur

Wie aanwezig

Verplicht
voor
Ouders én
leerling

Augustus

10
min.

Leerkracht, ouders
én leerling

November

Startgesprek, overdracht
afstemmen en inleveren
rapport
Voortgangsgesprek
Rapportgesprek

Juni

Eindgesprek, tweede
rapportgesprek en
overdracht

Leerkracht en
ouders
Leerkracht en
ouders
Leerkracht, ouders
én leerling

Facultatief

Februari

10
min.
10
min.
10
min.

Verplicht
voor
Ouders én
leerling

Ouders
Ouders en
de laatste
5 minuten
de leerling
erbij

GESPREKKENCYCLUS GROEP 7
Periode

Soort gesprek

Duur

Wie aanwezig

Augustus

10
min.

Leerkracht, ouders
én leerling

November

Startgesprek, overdracht
afstemmen en inleveren
rapport
Voortgangsgesprek

Februari

Rapportgesprek

Juni

Eindgesprek, tweede
rapportgesprek en
overdracht
Voorlopig adviesgesprekken
VO groep 7

10
min.
10
min.
15
min.

Leerkracht en
ouders
Leerkracht en
ouders
Leerkracht, ouders
én leerling

Facultatief
Ouders
Ouders én
leerling

GESPREKKENCYCLUS GROEP 8

3

Periode

Soort gesprek

Duur

Wie aanwezig

Augustus

10
min.

Leerkracht, ouders
én leerling

November

Startgesprek, overdracht
afstemmen en inleveren
rapport
Uitslag Drempelonderzoek

10
min.

Leerkracht, ouders
én leerling

Januari

Definitief adviesgesprek VO

15
min.

Leerkracht, evt.
intern begeleider,
ouders én leerling

Verplicht
voor
Ouders
én
leerling
Ouders
én
leerling
Ouders
én
leerling
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VOORLEESWEDSTRIJD
Vorige week woensdag vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd weer plaats op school. Wat
hebben de kinderen het, ondanks de zenuwen, ontzettend goed gedaan! Alicia was de
leeskampioen van de groepen 5 en 6 en
Sienna was de leeskampioen van de groepen 7 en 8. Zij mag ons vertegenwoordigen op
de regionale voorleeswedstijd! Spannend en heel veel succes Sienna!
IN DE VOLGENDE HANDDRUK GEVEN WIJ U EEN TERUGKOPPELING VAN DE STUDIEDAG VAN 18/11, ZODAT U
WEER OP DE HOOGTE BENT IN WELKE FASE WIJ ONS BEVINDEN TEN AANZIEN VAN ONS JAARPLAN EN DE
VERSCHILLENDE ONDERWERPEN HIERIN.
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