
Oosterbeek, 15-11-21 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Op naar Sinterklaas en Kerst 
We merken dat de periode waarin we zitten, buiten en ook 
binnen de school, gekenmerkt wordt door veel enthousiasme bij 
kinderen voor het naderende sinterklaasfeest. Ondertussen steken we ook veel energie in 
gestructureerd en inhoudsvol onderwijs. Als we de betrokkenheid van leerlingen hierbij weten op te 
roepen lukt dit prima. Veel verschillende werkvormen worden toegepast om dit te bereiken. 
Ondanks de coronasituatie waarin we met z’n allen verkeren zorgen we er op school voor dat alles 
zo goed en ‘normaal’ mogelijk voortgang heeft. 
Deze week beraden we ons intern op de wijze waarop we sinterklaas en kerst gaan organiseren, 
gelet op de situatie rondom corona. Als we besluiten hebben genomen zal ik deze aan u mededelen. 
 
 
Schoolfotograaf 
Vandaag krijgen de leerlingen allemaal een brief mee met een 
persoonlijke inlogcode voor u om schoolfoto’s te bestellen. Kinderen die 
ook broer/zus foto’s hebben laten maken krijgen via het oudste kind van 
het gezin een extra brief. We hopen dat u de foto’s mooi vindt.  
 

Bloembollenactie 
Het heeft ‘even’ geduurd, maar de bollen zijn afgeleverd op school en 
worden aan de leerlingen meegegeven. Zij kunnen deze gaan bezorgen 
bij de mensen die besteld hebben. Als dit niet lukt, of er kloppen dingen 
niet, laat het ons dan snel weten. Gezien de grote hoeveelheid 
bestellingen verheugen we ons alvast op een kleurrijke lente. 
 

Ziekte en Vervanging 
Om bij ziekte van collega’s vervanging te vinden is iedere keer best een uitdaging. Er zijn veel poolers 
uit onze Delta vervangingspool ingezet op scholen voor langdurige vervangingen, of hebben 
benoemingen op scholen aanvaard vanwege de extra middelen vanuit het ministerie. Nieuwe 
aanwas in de pool is er nauwelijks, ondanks wervingsacties. Het ‘lerarentekort’ is nu ook echt in onze 
regio aan de orde. We doen veel om intern oplossingen te vinden als er geen vervanging is, maar dat 
gaat ten koste van andere taken die leerkrachten hebben als begeleider (co-teacher). Ook niet op 
alle dagen van de week zijn deze leerkrachten aanwezig. Als het niet lukt om op welke manier dan 
ook vervanging te vinden bij ziekte, zullen we mede gezien de beperkingen vanwege corona, 
genoodzaakt zijn groepen eerder thuis te laten blijven. Voor iedereen is dit hartstikke vervelend, 
maar er zijn op dit moment geen andere oplossingen. We hopen op uw begrip. 
 
Coronamaatregelen  
Naar aanleiding van de persconferentie van 
afgelopen vrijdag kan ik u melden dat er geen extra 
beperkende maatregelen afgekondigd zijn voor het 
primair onderwijs. Dat klinkt op zich positief, maar we maken ons wel zorgen om het hoge aantal 
besmettingen, óók onder kinderen in Oosterbeek. In school ventileren we veel en laten kinderen bij 
binnenkomst hun handen desinfecteren (of met zeep wassen). Collega’s houden onderling ook de 
1,5 meter afstand tot elkaar, maar meer hoeven we op dit moment niet te doen. We hebben wel 
heel graag uw medewerking. Wilt u uw kind bij corona gerelateerde klachten niet naar school sturen 
a.u.b.?! Zie hiervoor de bijgevoegde beslisboom. We verzoeken u ook opnieuw om onderling op het 
plein zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht te nemen. We hopen met strikte handhaving binnen en 



buiten school besmettingen zo goed mogelijk te voorkomen. Wat nog heel belangrijk is om te 
melden is dat als u kinderen thuis houdt met klachten een negatieve zelftest (allergeen) níet geldt! 
Allergeen testen geven geen betrouwbare uitslag bij klachten. Pas als iemand een negatieve PCR test 
kan overleggen (via de GGD of PCR sneltest) is dit een geldige uitslag. 
 
 

De oudergesprekken die volgende week gepland staan voor de groepen 1 t/m 7 
(groep 3 een week later) gaan we wel fysiek organiseren. We verwachten van u 
dat u via de buitendeur van het lokaal naar binnen komt, uw handen 
desinfecteert en beslist de 1,5 meter tot de leerkracht(en) in acht neemt. Mocht 
u het risico om een fysiek gesprek te voeren op school te groot vinden kunt u 

om een digitale uitnodiging vragen. 
 
School Zelf Evaluatie 
Wij nemen deel aan een pilot binnen Delta scholengroep waarvoor we een School Zelf Evaluatie 
(SZE) hebben opgesteld. Met delegaties van drie scholen (Arabesk, de Wijzer, Paasberg) leggen we 
onderling schoolbezoeken bij elkaar af onder leiding van de PO raad en beleidsmedewerker 
Onderwijs en Kwaliteit van Delta. Zo’n schoolbezoek van één dag behelst lesbezoeken, gesprekken 
met leerkrachten, gesprek met leerlingen en MT (juf Hester en ik). Onze onderzoeksvraag is om mee 
te kijken naar de invulling van de co-teaching (ondersteuning van leerlingen) bij ons op school. We 
steken hier veel uren in en zijn benieuwd hoe anderen hier naar kijken. We hopen met de feedback 
ons voordeel te kunnen doen. Dinsdag 16 november vindt het schoolbezoek bij ons plaats. Na het 
afronden van de pilot met de drie scholen zal deze werkwijze bij alle Deltascholen toegepast gaan 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


