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Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Een nieuw zoemertje ligt voor u met allerlei nieuws.
Op 11 november hebben we een studiedag waarbij we op de ochtend verder praten over het werken in
combinatiegroepen en in de middag staan we stil bij het maken van een nieuw schoolplan.
U wordt verderop in het Zoemertje gevraagd om een enquête in te vullen over het thuisonderwijs tijdens de
coronaperiode. Op bestuursniveau, maar zeker ook op schoolniveau willen we graag uw mening horen en kijken
waar we mogelijke verbeteringen aan kunnen brengen.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Corona-update
Na een dreigende stijging van het aantal positieve tests zien we de laatste dagen gelukkig een afname
van nieuwe coronabesmettingen. Echter het zijn er nog veel te veel. Vandaar dat gisterenavond in de
persconferentie aanvullende maatregelen zijn genomen.
Ook op school merken we de gevolgen: leerkrachten en kinderen die in quarantaine moeten opdat ze
contact hebben gehad met een positief getest persoon. Gelukkig hebben we het nog kunnen regelen
dat we niet een groep naar huis moesten sturen en bleek bij de collega’s gelukkig geen positieve
uitslag. Maar de druk is groot.
Het landelijke protocol kinderopvang & corona is geüpdatet met de thuisblijfregels voor het kind als er
iemand in het huishouden van het kind gezondheidsklachten heeft.

De Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (versie 14 oktober) is (vooralsnog) gelijk gebleven. Let daarbij wel op
onderstaande kanttekening over het protocol versus de beslisboom.
Onderstaande regels zijn aangepast cq. toegevoegd aan het protocol. Er is nadrukkelijker een
onderscheid aangegeven tussen een besmette huisgenoot die wel in strikte zelfisolatie kan en een
huisgenoot die dat niet kan.
Thuisblijfregels kinderen
 Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
 Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste
risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil
zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
 Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10
dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
 Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met
huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen
quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
Het protocol versus de beslisboom
Het protocol vormt de algemene richtlijn voor de kinderopvang in coronatijd in de breedste zin van het
woord (zie hieronder). De beslisboom voor het wel of niet brengen van kinderen naar de
kinderopvang/school heeft als uitgangspunt gezondheidsklachten bij het kind. Denk daarbij aan een
loopneus of hoesten. Als een huisgenoot gezondheidsklachten heeft en het kind is gezond, is de
beslisboom 0 jaar - groep 8 niet van toepassing. Dit betekent echter niet direct dat een kind in dat
geval naar de kinderopvang en/of school mag. De thuisblijfregels in de situatie dat een huisgenoot
gezondheidsklachten heeft zijn nu dus duidelijk in het protocol opgenomen.
BOinK erkent dat de regels complex zijn en geven aan niet alles in de beslisboom te kunnen
samenvatten. Desondanks zullen ze wel kijken of en hoe ze bij een volgende update van de beslisboom
de thuisblijfregels voor kinderen in het geval van gezondheidsklachten bij een huisgenoot kunnen
opnemen.

Schoolfruit
Het is weer gelukt om in te schrijven op de Europese subsidie voor schoolfruit en
groente! Hierdoor krijgen alle kinderen 20 weken lang op woensdag, donderdag
en vrijdag gratis fruit of groente voor in de kleine pauze. Ook zijn er lessen over
fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!
Op donderdag 12 zal de eerste keer zijn en hoeft u vanaf dan voor de kleine
pauze geen fruit meer mee te geven op genoemde dagen. Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén

kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. U kunt hierover meer lezen
op www.euschoolfruit.nl. De gratis verstrekkingen lopen tot en met 16 april 2021).

Conciërge/vrijwilligers gezocht
Zoals al eerder gemeld zijn we op zoek naar vrijwilligers die in en om de school (tuin)werkzaamheden
willen verrichten. De laatste jaren is onze school qua leerlingaantal gekrompen en is een fulltime
conciërge op dit moment niet haalbaar. De school is er niet kleiner op geworden en met name buiten
is er veel werk. Inmiddels heeft Theo, de opa van Fenne en Lize zich gemeld en hij doet op de
maandagen regelmatig diverse klusjes in school. Daar zijn we heel blij mee! Echter voor buiten zijn we
nog dringend op zoek naar mensen die, zeker nu de blaadjes vallen, zich willen bekommeren om een
schone schoolomgeving. Misschien met een paar mensen samen een middag komen helpen of bij
toerbeurt? Mocht u zin en tijd hebben of weet u iemand die dit wil dan graag doorgeven aan de
directie. Alvast bedankt!

Open podium
Aanstaande vrijdag zal voor het eerst een open podium plaatsvinden. De kinderen uit de groepen 4/5
en groep 7/8a hebben iets ingestudeerd en presenteren dit aan de rest. Vanwege corona is het helaas
niet mogelijk om u hierbij uit te nodigen anders was u van harte welkom. Echter zullen we proberen
om het optreden vast te leggen op video en deze met u te delen zodat u hiervan toch een indruk krijgt.

Kinderraad
Afgelopen maandag is de kinderraad weer bij elkaar gekomen. We hebben over de speelplaats
gesproken, welke spelmaterialen gewenst zijn en welke afspraken er gemaakt moeten worden.
Er zal een aantal spelmaterialen gekocht gaan worden zodat in de pauze de kinderen daarmee kunnen
spelen. Er is door toedoen van de ouderraad een tafeltennistafel op de speelplaats neergezet. Deze
wordt nog opgeknapt maar er kan al wel op gespeeld worden. De kinderraad adviseerde om een
speelschema te maken en batjes worden aangeschaft.
Ook is er afgesproken dat het voetbalveld voor voetballen is en niet om daar te gaan staan.

Enquête corona!
Beste ouders,
Corona heeft onze wereld op zijn kop gezet. We worden geconfronteerd met ontwikkelingen die we een
jaar geleden nog niet konden voorzien. In heel korte tijd hebben onze medewerkers onderwijs-opafstand gerealiseerd. Dat ging van start in vliegende vaart met weinig tijd voor reflectie. Een werkgroep
heeft daarom een enquête voor medewerkers en ouders voorbereid: nagaan wat we van het onderwijsop-afstand geleerd hebben om daarmee input voor de scholen te leveren nu de 2e coronagolf een feit
is.
Want onderwijs-op-afstand is ook in de 2e coronagolf actueel: kinderen zijn vaker thuis, leerkrachten
zijn vaker afwezig. Enerzijds willen we het liefste live lesgeven maar dat kan niet altijd. Anderzijds heeft

de 1e coronagolf ons ook veel geleerd: gebruik maken van ICT in je onderwijs. En daarmee komen we bij
het doel van deze enquête: wat kunnen we ervan leren, wat kunnen we in ons onderwijs benutten en
wat verwachten we daarbij van elkaar?
De enquête is voor directeuren/MT, medewerkers en ouders gemaakt en bestaat uit maximaal 25
vragen. Het kost 5-10 minuten om deze in te vullen. De vragencategorieën zijn: Welzijn, Communicatie,
Livestream, Onderwijs en Overig.
We willen u vragen de enquête zo spoedig mogelijk in te vullen. Met de uitslag willen we het bestuur en
de scholen stimuleren om het onderwijs, op afstand of in de klas, nog beter te maken. De afname is
geheel anoniem. De uitslag komt per school beschikbaar. Het bestuur ontvangt een uitslag op
stichtingsniveau.
Doe mee! Vul de enquête NU in!
Want u ontvangt geen herinnering en de enquête wordt niet verlengd.
De link sluit definitief 's avonds op 15-11-2020.
Klik voor de enquête op: https://survey.zohopublic.eu/zs/4VhcIQ?dg=Ouder
Alvast bedankt voor de medewerking.
We hopen op een informatieve uitslag.

Brede school - peuterspeelzaal Bernadette
In het kader van de Nationale Kinderboekenweek en de samenwerking binnen de brede school,
kwamen kinderen uit groep 7/8 bij peuterspeelzaal Bernadette voorlezen.
De eerste keer kwamen Ties en Jill, daarna Lizzie en Fenne en tenslotte Lynn en Jersey.
De peuters keken vol ontzag naar die grote kinderen en luisterden betrokken.
De grote kinderen op hun beurt hadden het verhaal goed voorbereid maar vonden het moeilijk voor te
stellen dat ze zelf ook zo jong zijn geweest als hun luisteraars.
Nogmaals bedankt en wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar.

Nieuws van buiten school
Ontdek Robotica
Ga mee op expeditie en ontdek Robotica.
Voor kinderen van 8 t/m 14 jaar die gek zijn op robots verzorgt Bibliotheek De Lage Beemden de Expeditie
Robotica. Kinderen leren er alles over robots. Wat zijn robots eigenlijk en waar kom je ze tegen? Ze gaan hun
eigen robot ontwerpen in 3D. Ze leren echte robots bouwen en/of programmeren. Zoals Dash en LEGO
Mindstorms. En de kinderen gaan een echte programmeerwedstrijd aan met elkaar.
Ontdek het, doe het, leer het. Samen met mede expeditieleden gaan de kinderen aan de slag in het TechLab van
Bibliotheek De Lage Beemden. In het TechLab zijn niet alleen de materialen, maar ook de hulp bij het

ontdekken. Onze ‘Technauten’ zijn er om iedereen op weg te helpen en staan klaar om te helpen als de
kinderen even vast lopen in hun ontdekkingstocht. De Expeditie bestaat uit vier bijeenkomsten.
De kosten van € 25,- voor deze Expeditie zijn voor alle vier de bijeenkomsten samen en zijn niet los te volgen. De
workshops vinden plaats op vrijdag 6, 13, 20 en 27 november bij De Basement in Boekel. Elke bijeenkomst is van
16.00 uur tot 17.30 uur. Er wordt ook echt om 16.00 uur gestart. Tijdens de bijeenkomst zijn alleen de kinderen
op expeditie, helaas kunnen ouders daarbij niet aanwezig zijn. Aanmelden kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Er is plek voor 12 kinderen. Vol=vol.
De Expeditie Robotica begint in de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november). Alle activiteiten van
Bibliotheek De Lage Beemden om mediawijzer te worden vind je op www.bibliotheeklagebeemden.nl

