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Corona maatregelen 
Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudsheidsklachten nog naar school?  

Het volgende geldt voor alle basisscholen in Nederland! 

Nee, dat mag niet meer. Voor alle leerlingen in het funderend onderwijs geldt dat zij bij klachten 

thuis moeten blijven. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dus ook dat zij bij milde 

verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Zij mogen niet naar de 

basisschool of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn en een negatief resultaat 

hebben. Het gaat hier om de PCR-test bij de huisarts. 

 

Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 

uur volledig klachtenvrij is.  

 

Het is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een 

negatieve PCR testuitslag. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders op 

hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Heeft u specifieke vragen dan kunt u terecht bij de GGD 0800-1351. 

 

Sinterklaasfeest 

Na overleg met alle scholen is besloten om de Sinterklaasviering op alle scholen op dezelfde 

manier door te laten gaan, maar dan in een zeer afgeslankte vorm.  

Voor het sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen kiezen we hiervoor. Op dit moment is er geen 

aanleiding om hier anders mee om te gaan. 

 

Sinterklaas zal met zijn Pieten de scholen bezoeken waarbij de volgende afspraken gemaakt zijn: 

• Sinterklaas en de Pieten hebben een geldige QR-code 

• Ze zijn klachtenvrij en doen iedere ochtend een sneltest. 

• Sinterklaas en zijn Pieten bevinden zich op een podium op 1,5 meter afstand van de 

kinderen en leerkrachten. Er is geen fysiek contact. 

 

Mondkapjes en zelftesten 

Op alle basisscholen wordt vanaf groep 6 dringend geadviseerd mondkapjes te dragen. De ouders 

zorgen zelf voor een mondkapje voor hun kind(eren). 

Wilt u gebruiken maken van gratis zelftesten dan is dit mogelijk. We kunnen als school maximaal 

2 zelftesten per kind vanaf groep 6 per week meegeven. Dit kunt u doorgeven aan de 

groepsleerkracht. 

 

Bestuur-GMR vergadering 
Dnderdagavond 25 nov, hebben het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

online vergaderd (GMR). Sjoukje Maathuis en Jan Kwint waren voor het eerst aanwezig als 

nieuwe ouderleden van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Vossersschool (ze nemen de 

plaats in van Marit Dijker en Marijke Collens). 

De volgende agendapunten kwamen aan de orde: 

*Terugblik ALV. Conclusie: zeer waardevol en voor herhaling vatbaar (= thema’s zoeken die 

ouders aanspreken; Terschelling TV bijv. inzetten om vooraf promotie te maken voor een ALV; 

enz.); 

* Onder de aandacht van ouders e.a. brengen welke meerwaarde onze schoolvereniging heeft 

voor het onderwijs, welke activiteiten er zijn, op welke 
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manieren ouders mee kunnen denken over het onderwijs en de organisatie. 

* Daltonboeken van beide scholen zijn besproken. De visitatie (controle of de scholen doen wat 

ze zeggen en schrijven in hun Daltonboek en plannen) van beide scholen is in het voorjaar van 

2023. 

* Ondersteuningsplan 2022 – 2025 SWV Passend Onderwijs Friesland; 

* Huisvesting van beide scholen 

* Het Integraal Huisvestingsplan gemeente Terschelling.  

* Functiebouwwerk CVPOT 

 

Dalton 
Verantwoordelijkheid is een van de kernwaarde van ons Daltononderwijs. Na de herfstvakantie  

staat deze kernwaarde centraal.  

Aan kinderen moet verantwoordelijkheid worden toevertrouwd voor keuzes die ze mogen maken; 

voor het spel wat ze spelen of voor de taken die ze uitvoeren. Als kinderen mede 

verantwoordelijk zijn, zullen ze zich gemotiveerder inzetten voor hun taak. Deze 

verantwoordelijkheid, of anders gezegd:  “vrijheid van keuze”, heeft duidelijke grenzen: de 

gekozen taak moet natuurlijk goed uitgevoerd worden. Hoe meer de kinderen leren zelf 

verantwoordelijkheid te dragen, hoe minder de begeleiding van de leerkracht nodig is.  

 

Schoolfruit 
Komende week kunnen de kinderen genieten van ananassen, appels en sinaasappels  
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School specifieke maatregelen CBS ‘t Jok 
Voor CBS ’t Jok verandert er niet heel veel. De school- en pauzetijden blijven hetzelfde.  

De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen niet meer met de kinderen van de groepen 1-2-3. 

  

Voorleeswedstrijd 
In groep 7/8 heeft de jaarlijkse voorleeswedstrijd weer plaatsgevonden. Vier meiden hebben 

meegedaan aan de voorrondes in de eigen klas. Maamke, Ella, Rianne en Femke lazen voor uit een 

eigen gekozen boek. Tijdens het voorlezen lette de rest van de klas extra goed op en werden er 

tips en tops gedeeld. Er werd gelet op het leestempo, stemgebruik, oogcontact en het gekozen 

boek. Ook werd er een beoordeling ingevuld door de juffen. Hier kwam natuurlijk een winnaar uit 

en dat was Ella!  

Ella ging onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde tussen de eilanderscholen. Ella las 

hier nogmaals voor uit haar gekozen boek en werd beoordeeld door logopedie Terschelling en 

boekhandel Funke. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver, de uitslag. En Ella kwam in de 

finale tussen de eilanderscholen als winnaar uit de bus! Wij zijn enorm trots op alle deelnemers 

en wensen Ella veel succes bij de volgende ronde! 

 

 
 

 

 

Belangrijke data 
Vrijdag 3 december: Sint en zijn pieten op school 

Dinsdag 7 december: zwemmen gr. 3-4 

Maandag 13 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
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School specifieke maatregelen CBS Vossersschool en obs Prinses 

Margrietschool ingaand op woensdag 1 december 2021 
• De schooltijden: 

- CBS Vossersschool van 8.15-14.00uur                                          

- Obs Prinses Margrietschool van 8.30-14.15uur 

• De gymtijden op donderdagmorgen zijn: 

Obs Prinses Margrietschool: 

-voor de pauze 

CBS Vossersschool:  

-na de pauze en de middag 

• De pauzetijden zijn: 

- CBS Vossersschool van  10:00-10:15uur / 12:30-12:45uur  

-Obs Prinses Margrietschool van 10:15-10:30uur / 12:15-12:30uur 

• Looproute in school voor beide scholen tijdens de pauzes: 

-door de gang van groep 1-2-3 OBS naar buiten 

-door de hoofdingang naar binnen. 

• Externen die het onderwijsproces ondersteunen komen in de school, de basismaatregelen 

in acht nemend. 

Hartelijke groet, 

 

Annriëtte van Duyvenbode 

Ineke Tuinman- van Vliet 

     

Circuit 
Woensdag 8 december staat de kerstcircuit met ouders gepland. Gezien de coronamaatregelen 

moeten we, net als vorig jaar, dit helaas afzeggen. Het circuit gaat wel door voor de kinderen 

maar dan in aangepaste vorm.  

 

Belangrijke data 
Woensdag 1 december: Sinterklaas en zijn Pieten op school 

Maandag 6 december: kerstboom zagen 

Dinsdag 7 december: zwemmen gr. 3-4 

Maandag 13 december: nieuwe nieuwsbrief komt uit 
 
 
 
 
 


