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 Terugblik 
 
De musical en afscheidsavond 

Dinsdag en woensdag is de musical 
uitgevoerd door groep 8 en ondersteund 
door groep 7. Twee geweldige avonden 
voor opa’s en oma’s en voor ouders. 
De kinderen hebben er een spetterend 
optreden van gemaakt. De 
afscheidsavond was vrolijk, gezellig en 
ook een klein beetje weemoedig. Het is 
echt afscheid. 
   

 
De traktatie voor de verjaardagen 

 
 
 
 
Omdat er afgeraden werd kinderen te laten 
trakteren op de scholen, is er een paar keer een 
gezamenlijke traktatie georganiseerd, met dank 
aan Claudia. Een heerlijk ijsje van de fietskar 
werd donderdag geserveerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huidige protocol en herzieningen 
Na de zomervakantie blijft de school het protocol volgen zoals bij de volledige opening 
van basisscholen is opgesteld (zie bijlage). 

• Binnen de school blijven de hygiëne maatregelen van kracht. 

• De kinderen gaan de school binnen door de deuren van het eigen lokaal. Na de 
vakantie zal er een nieuwe situatie zijn bij groep 3. Zo nodig zullen we 
specifiekere aanwijzingen geven voor de start van de school. 

• Ouders nemen op het plein afscheid en komen in principe niet in het 
schoolgebouw. Geplande oudergesprekken mogen weer wel binnen plaats 
hebben. 
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 In een herzien document van de overheid zijn de volgende aanvullingen en wijzigingen 
doorgegeven aan de schoolbesturen: 
 
Een groen licht voor volledige heropening van scholen na de zomer betekent dat er in 
het nieuwe schooljaar volledig (fysiek) onderwijs wordt gegeven. Ook voor het funderend 
onderwijs geldt wel dat aan meer ruimte regels verbonden zijn. Deze regels blijven 

nodig, want het coronavirus is niet verdwenen. • De besluiten van het kabinet en de 

RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend en daar kan niet van afgeweken worden. • Alle 
betrokkenen stellen het belang van leerlingen voorop. 
 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier 

moet worden gemeld, zowel voor leer- en kwalificatie plichtige jongeren. • 
Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte 
onderwijsprogramma. Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit 
online of afstandsonderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online of 

2/7 afstandsonderwijs melden.• Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat er na een 
verzuimmelding door de school volledig en regulier gehandhaafd kan worden door 
leerplicht. Iedereen heeft kunnen wennen aan het feit dat de school weer open is. 
 
Iedereen die op vakantie wil naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het 
reisadvies voor dat land te controleren op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden 
om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief 
reisadvies. Ouders, docenten en onderwijspersoneel moeten tot 14 dagen na een 
vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op school of op het 
schoolplein komen. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar geldt een uitzondering; zij mogen wel naar school en aan 
sportactiviteiten deelnemen. Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is 
geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Scholen zullen in dat geval leerplicht 
moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen een 
aangepast programma aan te bieden (maar het is ook niet verboden). Als ouders van 
leerlingen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun 
eigen verantwoordelijkheid om minstens 14 dagen voorafgaand aan het begin van de 
school terug te zijn. 
Voor de opening van het schooljaar 2020-2021 informeren we u uiteraard wanneer er 
met betrekking tot het Covid-19 virus wijzigingen zijn in het protocol.  
 
Nieuwe juf in groep 6 
Mijn naam is Saskia, ik woon in Odijk samen met mijn man 
Gert en twee kinderen Thom en Bram.  
Ik kom heel graag twee dagen in de week voor de klas staan 
op de Barbaraschool. Daarnaast blijf ik ook nog werken op de 
Boogerd in ’t Goy, als intern begeleider en talentcoach.  
Sinds 2000 ben ik met heel veel plezier leerkracht. Ik geniet 
van het werken in een groep: kinderen zelfvertrouwen geven, 
hen van alles leren en samen een mooie band opbouwen. Ik 
vind het erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en op zijn 
of haar eigen niveau tot leren komt.  
In mijn vrije tijd loop ik graag door het bos of langs de Kromme 
Rijn met onze lieve jonge hond Yara. Ook hou ik erg van 
koken, bakken, lezen en gezelligheid.  
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 Overblijven na de zomervakantie 
De afgelopen periode was het overblijven in twee shifts georganiseerd. Na de 
zomervakantie houden we dat vast omdat het protocol nog doorloopt. Daarnaast hebben 
we gemerkt dat het voor de kinderen en de overblijfmedewerkers erg prettig werkt. Er is 
meer rust bij het buitenspelen en er zijn minder incidentjes. 
De volgende tijden zullen na de vakantie geleden: 

 
Onderbouw 1 t/m 4: 

11:45 uur naar buiten onder toezicht van overblijf medewerkers 
12:30 uur naar binnen en eten met leerkracht 

Bovenbouw 5 t/m 8: 
12:15 uur eten met leerkracht 
12:30 uur naar buiten onder toezicht van overblijf medewerkers 
13:15 uur weer naar binnen 

Thuis eten: 
Wanneer uw kind naar huis gaat, kunnen deze gewijzigde tijden ook aangehouden 
worden. Maar heeft u een kind in de onderbouw en de bovenbouw dan mag de oude tijd 
gelden van 12:00 uur tot 13:00 uur. 
 
Lezen in de vakantie. 
Lekker (blijven) lezen in de zomer! Als je kind regelmatig leest in de zomervakantie, zal 
de leesontwikkeling niet stagneren en wellicht zelfs vooruitgaan. 
Lezen wordt nog leuker als je het samen doet! 
De bibliotheek geeft suggesties in de bijlage. 
 
De verbouwing van de school 
 
Het voorwerk is begonnen. De container staat al 
op het plein. Dit is de tijdelijke opslag voor 
meubilair en materiaal dat uit de bergingen en de 
aula moest worden, voordat hier het achtste 
lokaal geplaatst wordt.  
In de komende zes weken wordt naast dit lokaal 
een gespreksruimte en een berging gemaakt. Als 
de school weer start, wordt de tweede fase van 
de verbouwing ingezet. Dan zal er nog gewerkt 
worden aan de nieuwe aula en allerlei 
afwerkingen. We bereiden ons voor op de 
gangbare verbouwingsperikelen, mogelijk loopt 
een en ander wat uit. De verwachting is dat het 
helemaal af is na de herfstvakantie. 
 
Omdat u niet direct naar binnen kunt, zullen we u 
met een filmpje op de hoogte brengen. 
 
 
De jaarplanner 
In de bijlage de jaarplanner met een enkele wijziging. Een oplettende ouder wees ons op  
carnaval. De viering is gewijzigd en staat nu gepland op 12 februari, wat beter aansluit 
bij carnaval dat van 14 februari tot 16 februari plaatsvindt.  
In de eerste schoolweek krijgt u de definitieve jaarplanner als papieren kalender mee 
naar huis. 
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Het team van de Barbaraschool wenst iedereen een hele fijne zomervakantie! 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 

 


