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Het nieuwe schooljaar 2020 – 2021

WIJ HEBBEN ER ZIN IN!
HET BOSWIKKE TEAM,
van links naar rechts
Nienke, Joke, Ger, Jill, Michiel, Jeroen, Jolanda, Rita, Wilhelmina, Ramon, Wessel, Eefke,
Jackeline, Wanda, Anneke, Megan, Marissa, Marlieke, Gerla, Janneke, Melissa, Tim en Talita.
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INHOUD NIEUWSBRIEF
Wij hebben er zin in!
Voorwoord
Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021
Onderwijs in beweging
Scholenbezetting
Corona
Gymrooster

VOORWOORD
Pech
We hoopten, dat we het schooljaar weer normaal zonder Corona-maatregelen konden
opstarten. Dat gaat niet lukken. We hopen, dat iedereen wel weer gezond en wel aan het
nieuwe schooljaar kan beginnen. Dat is natuurlijk het belangrijkste! Verderop in deze
nieuwsbrief kun je lezen hoe de maatregelen wat school betreft er nu uitzien.
Geluk
Afgelopen maandag zijn we met het hele team gestart op de beide scholen. Wat een power!
De hele week zijn we bezig geweest met de inrichting van de lokalen, overdracht van
kinderen, samenwerkingsafspraken, richten op ontwikkelingen in het onderwijs en natuurlijk
ook bijgekletst. Wat een fijn team om mee te werken! Wat hebben we alweer veel gedaan.
Laat het nieuwe schooljaar maar komen: wij zijn er klaar voor!
Welkom
En ja, het is wel wennen zeg; dat er flink minder kinderen op school zullen zijn. Dit zagen we
zo snel nog niet aankomen. We starten met nul kinderen in groep 1, drie kinderen in groep
2, nul kinderen in groep 3, twee kinderen in groep 4, een kind in groep 5, geen kinderen in
groep 6, twee kinderen in groep 7 en vier kinderen in groep 8. Anneke Smit en Jolanda van
Nuil gaan deze 12 kinderen begeleiden en proberen er een goed schooljaar van te maken.
Verder zullen Jeroen Kleene, Michiel Frankema en ik ook regelmatig aanwezig zijn.
Kalender
Voor dit schooljaar is besloten voor beide scholen geen kalender af te drukken op papier.
Mede door de ontwikkelingen door het corona-virus zijn de data en activiteiten onzeker.
Veel data kloppen steeds niet meer door actuele gebeurtenissen. Het lijkt ons het handigst
om jullie een online-agenda te sturen. Deze is nog niet helemaal ingevuld. Zodra meer data
zijn afgestemd versturen we deze zsm.

TEAM BOSWIKKE
Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!
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EERSTE SCHOOLDAG VAN SCHOOLJAAR 2020-2021
We hadden graag het nieuwe schooljaar willen opstarten
met alle kinderen, ouders/verzorgers en teamleden in de
school!
Maar dat kan helaas (nog) niet. We moeten ons houden
aan het protocol van het RIVM van 1 juli.
Dat geeft ons aan: geen ouders in de school! Alleen bij
uitzondering kan hiervoor een afspraak gemaakt worden
met een teamlid en dan moet een triage-formulier worden
ingevuld.
En…ook zo min mogelijk ouders op het plein. Nu het aantal ouders op onze school zo klein is,
hebben we besloten, dat de ouders de kinderen wel op het plein kunnen afzetten en
opwachten bij het uitgaan van de school. Wel met inachtneming van de 1,5 m. afstand
tussen volwassenen natuurlijk. Het contact met de teamleden is dan ook gemakkelijker.

ONDERWIJS IN BEWEGING
Als onderwijsteam ‘De Boswikke’ zitten we niet stil! We hebben in de laatste jaren veel
onderwijsvernieuwingen doorgevoerd om ons onderwijs aan te passen aan nieuwe
ontwikkelingen in de maatschappij en natuurlijk proberen we om de kinderen zich te laten
ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau op alle gebieden. Daar is de school voor!
We willen de kinderen hiertoe uitdagen in een prettige
leeromgeving. Daarom zijn we een ‘Kanjer-school’! In een
Kanjer-school hebben de teamleden met behulp van
trainingen Kanjer-certificaten behaald. We geven kanjerlessen aan de kinderen. We steken hiermee in op een goede
ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied; we dragen
samen zorg voor goede omgangsvormen met elkaar. Dit telt
voor iedereen die met school in aanraking komt, dus ook
voor de ouders/begeleiders.
Daarnaast moet de school als organisatie ook teamleden
uitdagen om vanuit kracht zo goed mogelijk te kunnen presteren.
We werken op school met de werkwijze van Stichting leerKracht. Komend schooljaar gaan
we deze werkwijze zoveel mogelijk omzetten naar de werkwijze die het best past bij de
kinderen in Darp en Havelte, met deze ouders/begeleiders, in deze school met dit
schoolteam. Graag nemen we de ouders/verzorgers in het komende jaar hierin mee.
We hebben BOS; Beter Onderwijs Samen als Logo hiervoor gekozen. Ons onderwijs is
allesbehalve vanzelfsprekend! Binnenkort horen jullie hierover meer.
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CORONA
Maar eerst nog de corona-maatregelen… Wij zijn helemaal klaar met het virus, maar het
virus niet met ons!
Wat betekent dit voor ons op school? De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die
gelden voor het onderwijs toe. Protocol PO-raad van juli 2020.
De belangrijkste regels om te weten:
Op school komen
De kinderen mogen weer afgezet worden op het plein van de Veldwikke.
Naar huis gaan
Ouders / verzorgers mogen weer op het plein wachten. Wel met 1,5 m. afstand natuurlijk.
Kinderen op school
Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. Na school gaat
iedereen direct naar huis of de opvang. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het
RIVM van kracht in de school. De afstand van 1,5 m. van leerling tot de leerkracht hoeft niet
meer opgevolgd te worden.
Trakteren
Er mag weer getrakteerd worden, maar alleen traktaties, die in de fabriek verpakt zijn. Bij
twijfel kun je het best met de leerkracht overleggen.
Ouders en andere externe volwassenen in school
Dat moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dus
nog geen haarluis-pluizers, geen biebouders, enz.
Voor eventuele gesprekken, die nodig zijn kan wel
een afspraak worden gemaakt met een teamlid.
Volwassenen moeten dan een triage-formulier
invullen. Zie inzet. Dit is belangrijk voor het contactonderzoek.
Wegstuurbeleid:
Wanneer een personeelslid gedurende de dag
klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4,
gaat het personeelslid naar huis. • Wanneer een
leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
genoemd in paragraaf 3, 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. • Gebruik geen temperatuurmeting als indicator.
Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. Specifiek is de volgende
maatregel van kracht: • Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een
ouder/verzorger opgehaald.
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Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen
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.
-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).
Thuisblijfregels – gezondheid teamleden
Deze zijn streng en worden natuurlijk wel nageleefd! Het is zeker de vraag of er een invaller
beschikbaar is. Helemaal bij nood krijgen kinderen vrij van school.
Code oranje-rood
Ouders/kinderen die terugkomen uit een vakantie-land met code oranje of rood; neem
hierover contact met Rita op.
Voor alle andere vragen of informatie neem contact met de GGD-Drenthe op.
Als iedereen zich aan de regels houdt………..wij zijn zuinig op elkaar en kunnen dit!!
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Bezetting door BOSWIKKE-TEAM

2020-2021

OBS DE VELDWIKKE – DARP
GROEPEN LLN.AANTAL LEERKRACHT
2–4–5
12
JOLANDA van NUIL
–7-8
(fulltime)

LEERKRACHT
ANNEKE SMIT
(fulltime)

a.smit@talentwesterveld.nl
j.vannuil@ talentwesterveld.nl

OBS DE BOSRANK - HAVELTE
GROEP
1-2 A
1-2 B
3-4 A
3-4 B
3-4 C
3-4 D
5-6 A
5-6 B
5-6 C
7-8 A
7-8 B
7-8 C

LLN.AANTAL LEERKRACHT
22
MEGAN HUISMAN
(fulltime)
23
TIM VAN ESSEN
(fulltime)
22
WESSEL VAN DER
LAAN (fulltime)
23
JACKELINE EVERAERS
(fulltime)
22
MELISSA PRINS
(fulltime)
23
WILHELMINA
SLAGTER (fulltime)
21
JILL KOSTER (ma + di
+ wo + do)
23
MARLIEKE DE VRIES
(fulltime)
23
NIENKE DE BRUIN
(fulltime)
22
TALITA JANSEN
(di + wo + do + vr)
22
RAMON MONES
(fulltime)
23
WANDA BAAIMAN
(ma + di + wo)

LEERKRACHT

EMAIL-ADRES
m.huisman@talentwesterveld.nl
t.vanessen@ talentwesterveld.nl
w.vanderlaan@
talentwesterveld.nl
j.everaers@ talentwesterveld.nl
m.prins@ talentwesterveld.nl
w.slagter@ talentwesterveld.nl

EEFKE
RIJKSEN (vr)

j.koster@ talentwesterveld.nl
e.rijksen@ talentwesterveld.nl
m.devries@ talentwesterveld.nl
n.debruin@ talentwesterveld.nl

GERLA HULS
(ma)

t.jansen@ talentwesterveld.nl
g.huls@ talentwesterveld.nl
r.mones@ talentwesterveld.nl

GERLA HULS
(do + vr)

w.baaiman@ talentwesterveld.nl
g.huls@ talentwesterveld.nl

VOOR BEIDE SCHOLEN BESCHIKBAAR
NAMEN
GER DE HAAN
MARISSA KROL
JANNEKE
TIMMERMAN
EEFKE RIJKSEN
JOKE WESSELINK
MICHIEL FRANKEMA
JEROEN KLEENE
RITA LORKEERS

TAKEN
TAKEN CONCIERGE (fulltime)
ZIJ-INSTROMER
(2 dagen)
ZIJ-INSTROMER
(2 dagen)
MEER/HOOGBEGAAFDHEID ( do)
ONDERWIJS ASS. (m+d+w+d)
INTERN BEGELEIDER (m+ d + w + d)
ONDERWIJS EN
DIRECTIEONDERSTEUNER (fulltime)
DIRECTIE (fulltime) (06-18068613)
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GYMROOSTER
Ja, wij gaan weer gymen in de gymzaal!
Op de maandag en de woensdag.

OUD PAPIER
Vrijdag a.s. staat weer het ophalen van het oud papier gepland. Er wordt z.s.m. contact
opgenomen met de ouders die aan de beurt zijn om te helpen ophalen.

OBS De Veldwikke - Veldweg 1a - 7973 KH Darp Telefoonnummer: 0521-342287 Directie: Rita Lorkeers -Emailadres: r.lorkeers@talentwesterveld.nl - Mobiel: 06 18068613

IEDEREEN EEN GOED SCHOOLJAAR GEWENST!
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