
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 01 oktober 2021 

In deze editie: 

✓ Schoolreis 

✓ Klankbordgroepen op school 

✓ Corona maatregelen in school 

✓ NPO geld: realisatie in school 

✓ Ziekte en vervanging van leerkrachten 

✓ Even voorstellen 

Agenda  

✓ 4 oktober  : MR vergadering 

✓ 6 oktober  : Start Kinderboekenweek met op 8 oktober boekenmarkt 

✓ 11 oktober   : Schoolreis 

✓ 11-14 oktober : Bag2School-actie 

✓ 14 oktober  : Kinderen voor kinderen 

✓ 15 oktober  : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 18-22 oktober : Herfstvakantie 

Bijlagen 

✓ Beslisboom kinderen t/m groep 8: Thuisblijven of niet? 

✓ Muzikale theatervoorstelling over opvoeden 

 

Schoolreis 

Maandag 11 oktober is het zover. We gaan op schoolreisje! Hierbij ontvangt u de 

informatie voor de diverse groepen: 

Groep 1-4 

De onderbouw gaat naar de Julianatoren in Apeldoorn. We verwachten uw kind uiterlijk 

09:00 uur in de klas. Hier zullen we een schoolshirt aantrekken en de 

groepjes bekend maken. De bus vertrekt om 09:30 uur. De kinderen 

krijgen ranja en ontbijtkoek van de AC om 10:15 uur, het middageten is 

friet met een snack en rond 14:30 uur een waterijsje. U mag ook zelf iets 

meegeven aan uw kind. We verwachten rond 15:30 uur weer terug te zijn 

op school. 

Groep 5-8  

De bovenbouw gaat naar de Efteling. Wij verwachten uw kind 

uiterlijk 08:45 uur in de klas. Hier zullen we een schoolshirt 

aantrekken en de groepjes bekend maken. De bus vertrekt om 

09:15 uur. Bij aankomst zullen we eerst gaan lunchen. De kinderen 

nemen een eigen lunchpakket mee. De kinderen mogen daarnaast 

een zakje lekkers meenemen. We geven er de voorkeur aan dat er geen geld wordt 

meegegeven. Rond 16:00 uur krijgen de kinderen friet. U mag ook zelf iets meegeven 

aan uw kind. We verwachten rond 18:00 uur weer terug te zijn op school. 

 

We hopen op mooi weer en maken er een fijne dag van! 

 

Klankbordgroepen op school 

In maart hebben we met een deel van de ouders gesproken over de besluiten die 

genomen worden door school en de communicatie daarover. Eén van 

de ideeën om de communicatie tussen school en ouders te 

optimaliseren was het gebruik van klankbordgroepen, zoals we dat in 

het verleden ook hebben gedaan. Hierin kunnen onderwerpen als 



schooltijden, communicatie en toekomstgericht onderwijs aan de orde komen. Met de MR 

hebben we besproken welke onderwerpen hiervoor momenteel passend zouden zijn en 

die we dus ook graag willen starten. Het eerste onderwerp heeft u in het vorige bulletin 

al kunnen lezen: typeles voor kinderen vormgeven. Het tweede onderwerp dat we willen 

oppakken is communicatie met ouders: gespreksrondes en informatie-avond.  

 

Klankbordgroep typeles voor kinderen vormgeven 

Zoals u wellicht van de kinderen hebt gehoord hebben we in de 

groepen 4 t/m 8 nieuwe Chromebooks ter vervanging van de kleine 

Snappet tablets. We zien grote verschillen in computer- en 

typevaardigheden bij leerlingen. Hoe willen we dit vormgeven op 

school? Gaan we op zoek naar een nieuwe organisatie die typeles 

als naschoolse activiteit aanbiedt? Gaan we over op een online variant? Willen we dat 

iedereen op school typeles krijgt of laten we dit over aan de wensen van kinderen en 

ouders? Kortom: denkvragen genoeg. 

Klankbordgroep communicatie 

Aan het begin van het schooljaar houden we kennismakingsgesprekken 

(vanaf groep 5 met de kinderen erbij) en organiseren we een 

informatieavond. Verderop in het schooljaar zijn 10-minuten-

gesprekken. Welke verwachtingen heeft u als ouder bij deze 

gesprekken/ bijeenkomsten? Wat is voor u prettig en hoe past dat bij 

het doel van het team voor deze bijeenkomsten? Hoe kunnen we dit zo vormgeven dat 

we elkaar goed weten te bereiken? 

 

Wilt u meedenken over één van deze onderwerpen en ons als school van advies 

voorzien? Meld u dan aan voor de klankbordgroep bij de MR of directie 

(MR@stbernardusschool.nl of directie@stbernardusschool.nl). Met onze gezamelijke 

inzichten komen we vast tot een goede opzet voor kinderen, ouders en school.  

 

Corona maatregelen op school 

Vanaf deze week gelden er weer nieuwe aanpassingen in de maatregelen rondom 

Corona. Sinds woensdag zijn de richtlijnen voor het onderwijs gepubliceerd door het 

ministerie. Hierin staat onder andere dat in school vrijwel alle maatregelen zijn 

opgeheven. De hygiëne adviezen blijven bestaan en handen schudden wordt afgeraden. 

We hoeven als volwassenen geen 1,5m afstand tot elkaar meer te behouden.  

Quarantaine 

Bij een coronabesmetting in een klas hoeft niet langer meer de 

hele klas in quarantaine, maar nog wel de nauwe contacten. Dit is 

natuurlijk lastig te bepalen wie er onder de nauwe contacten valt in 

een klas met kinderen. De GGD adviseert ons hierin en deze 

richtlijn moeten wij dan volgen. Een groep zal dus alleen in zijn 

geheel in quarantaine gaan wanneer er meerdere kinderen in de klas zijn die besmet 

zijn. Ook zou het kunnen dat de leerkracht Corona heeft opgelopen. In het geval dat er 

dan geen vervanging is zal de klas thuis moeten blijven. We verzorgen dan als school 

alleen de noodopvang.  

Gebruik schoolpleinen 

Dat betekent dat er veel weer kan en mag in de school. U bent dus weer welkom op het 

schoolplein bij het halen en brengen van de kinderen. We zullen wel gebruik blijven 

maken van de beide schoolpleinen, omdat we hebben ervaren dat dit voor de jongste 

kinderen een stuk rustiger en overzichtelijk is. We willen u als ouders de gelegenheid 

geven om af en toe een kijkje te nemen in de klas, maar we zullen de kleuters ’s 

morgens op het plein blijven ontvangen. We hebben gemerkt dat dit heel fijn is voor de 

kinderen bij de start van de schooldag.  
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Welkom in de school 

Gesprekken kunnen weer op school plaatsvinden. Mocht u uw kind op 

moeten halen voor een afspraak, dan kunt u gewoon binnenlopen in de 

school. We willen nog voorzichtig zijn met grote groepen volwassenen 

in de school, vanwege de ventilatie in de lokalen. Maar zaken als 

luizenpluizen, overleg van de MR, AC of klankbordgroep kunnen weer 

op school. U bent ook welkom in de school wanneer u een vraag heeft 

aan de leerkracht, directie of de intern begeleider. Indien u langer dan een kwartier in 

school bent is het nog wel belangrijk dat u een gezondheidscheck doet: bij klachten blijft 

u thuis en proberen we een nieuwe of andere afspraak te maken.  

Voor de kinderen is er een nieuwe beslisboom opgesteld die u langs kunt lopen indien uw 

kind klachten heeft en u twijfelt of hij/ zij naar school mag. U vindt deze in de bijlage of 

via deze link: https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-

groep-8-boinkajnrivm.pdf 

Ventilatie 

Ventilatie is en blijft nog belangrijk in de school. In een drietal lokalen is de ventilatie, nu 

het weer kouder wordt, een uitdaging. De gemeente heeft, samen met de stichting, een 

aanvraag gedaan voor het verbeteren van het binnenklimaat in deze lokalen via de 

Suvus regeling van de overheid. Deze subisdie is inmiddels toegekend en er is een plan 

van aanpak gemaakt hiervoor. We hopen nog dit kalenderjaar de eerste stappen te 

kunnen zetten in dit plan, de levering van materialen en de beschikbaarheid van het 

installatiebedrijf maakt het spannend of dit lukt.  

 

NPO geld: realisatie in school 

Vanuit het ministerie van onderwijs is er voor de komende twee jaar geld vrijgemaakt 

om scholen te ondersteunen:  het Nationaal Programma Onderwijs.  

Dit geld is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

Het ministerie heeft een menukaart opgesteld met bewezen effectieve interventies 

waaruit we als school kunnen kiezen. Het toegewezen geld 

mogen we dus inzetten voor deze interventies.  

Als team, voorzien van advies van de MR, hebben we als school 

een keuze gemaakt uit deze interventies:wat past het best bij de 

behoefte van onze leerlingen en bij onze ontwikkeling als school. 

In de afgelopen vergadering heeft de oudergeleding van de MR 

deze plannen goedgekeurd en we zijn inmiddels ook gestart met de realisatie hiervan.  

Wat merkt u of uw kind van deze plannen? We hebben een viertal leerkrachten (juf 

Simone, juf Jessica, juf Tessa en juf Lisanne) die o.a. ingezet worden op de volgende 

interventies: leerlingen ondersteunen op het gebied van spelling, rekenen of lezen in 

groepjes t.a.v. de basisvaardigheden. Dit doen we door middel van extra instructie, pre-

teaching en soms één op één begeleiding. We zetten in op scholing van het team op het 

gebied van feedback geven en coöperatief leren, het versterken van de sociale cohesie in 

de groepen en het versterken van de executieve functies. Verder versterken we het 

persoonlijk leren door de aanschaf van goede, digitale middelen ter ondersteuning van 

het onderwijs. 

 

Ziekte en vervanging van leerkrachten 

Zoals u wellicht weet of eerder gemerkt heeft zijn de tekorten aan onderwijzend 

personeel enorm aan het oplopen. Scholen krijgen niet of nauwelijks hun vacatures 

vervuld. Ook wij merken dat als school. Vlak voor de zomervakantie 

hebben we gelukkig onze vacatures kunnen vervullen, maar het aantal 

kandidaten dat solliciteert op vacatures in de regio neemt in een rap 

tempo af. Langdurige vervangingen (zoals het zwangerschapsverlof 

van juf Jessica) kunnen we binnen onze stichting nog wel vervullen 

met onze Talentpool, maar de kans dat er vervanging is voor de 

kortdurende vervangingen (een griepje bijvoorbeeld) is vrijwel nihil. 

Afgelopen week hebben we dat alweer gemerkt. Gelukkig kon één van onze teamleden 

bijspringen, maar vaak lukt dat ook niet. Dat betekent dat we dan intern moeten 
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schuiven: personeel zonder klas (directie of intern begeleiders) inzetten, groepen 

samenvoegen, stagiaires inzetten zijn dan de opties waar u aan moet denken. U begrijpt 

dat dit ook niet altijd lukt. Indien mogelijk zetten we een collega in die extra begeleiding 

geeft vanuit de NPO gelden. Niet wenselijk en zeker niet ideaal, maar het alternatief (een 

groep verdelen of thuis laten) is een keuze waar we minder blij mee zijn. Mochten onze 

opties op zijn, dan is de kans groot dat we u moeten vragen een oplossing in uw eigen 

omgeving te zoeken voor die dag. We doen ons best om dit tijdig met u te 

communiceren, maar dit lukt niet altijd: soms wordt iemand ’s nachts ziek bijvoorbeeld. 

We hopen op uw begrip hiervoor. Het is voor ons een laatste en frusterende oplossing, 

maar wel één waarvan we verwachten dat we die vaker moeten nemen door de huidige 

situatie in onderwijsland.  

 

Even voorstellen:  

Corrie Nauta, Jeugdverpleegkundige       

Wat doe ik? 

Vanaf de leeftijd van 4 ½ jaar zal er, in aansluiting op de 

consultatietijdperiode, een gezondheidsonderzoek plaatsvinden. Deze 

onderzoeken worden in principe door mij uitgevoerd. Ik kijk naar de 

groei, gezichtsvermogen en het gehoor van uw kind. Ook besteed ik 

aandacht aan de algemene ontwikkeling en is er ruimte voor vragen van u als 

ouder/verzorger. Dit kunnen vragen zijn als: “Mijn kind is nog niet zindelijk, is dat 

normaal?”, “Mijn kind slaapt moeilijk in, wat kan ik hieraan doen?”, “Is mijn kind te 

zwaar?” of “Mijn kind zit veel achter de computer, beweegt hij/zij wel genoeg?”  

U kunt ook bij me terecht met vragen over gedrag en/of opvoeding. Als het nodig lijkt 

kunnen we samen kijken of een verwijzing naar/via het CJG een idee is. 

 

Wat ik belangrijk vind om te noemen is dat er naast de gezondheidsonderzoeken altijd 

ruimte is voor contact. Ouders en/of kinderen van 4 tot 19 jaar, maar ook leerkrachten 

bijvoorbeeld kunnen me altijd benaderen. Door mij te mailen of via de leerkracht of de 

IB-er kunnen we tot een afspraak komen op school of op het CJG gebouw. Ik werk vooral 

samen met mijn collega’s: de jeugdarts, het CJG en school.  

Elke school kent een zorgstructuur waarin wij als externe partners meedenken, in overleg 

met u. 

 

Wat biedt de GGD verder tijdens de basisschoolperiode?  

De GGD verzorgt een logopedische screening bij alle nieuwe 

basisschoolleerlingen. Hierbij wordt de spraak-taalontwikkeling, 

maar ook de luistervaardigheid, het mondgedrag en de stem 

bekeken. Op 9-jarige leeftijd (in groep 6) is er een weeg- en 

meetmoment om te kijken naar de groeiontwikkeling. In groep 7 

vindt er een klassikale voorlichting in spelvorm plaats, waar thema’s 

als puberteit en leefstijl aan bod komen.  

Verder voert de GGD de rijksvaccinaties uit en is betrokken bij beleid rondom het 

bevorderen van gezondheid. Een voorbeeld hiervan is de “Gezonde school” aanpak, 

waarbij scholen gestimuleerd en geholpen worden bij een structureel gezondheidsbeleid. 

We hebben binnen onze organisatie veel informatiemateriaal, waaronder bijvoorbeeld 

leskisten over thema’s die leerkrachten kunnen gebruiken bij hun lessen. Kijk gerust 

eens op de website: https://www.ggdnog.nl/. Daar is ook steeds de actuele info over 

Corona te vinden. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u mij rechtstreeks mailen: 

c.nauta@ggdnog.nl. U kunt ook bellen via het algemene nummer: 088-4433000 of 

rechtstreeks: 088-4433305.  

 

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068 

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 
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Muzikale theatervoorstelling over opvoeden 
Die andere ouders doen ook maar wat… 
Opvoeden en ouderschap. Er zijn meters boeken overgeschreven en iedereen heeft wel een 
tip voor je hoe iets moet doen. Maar hoe doen we het eigenlijk? Hoe vaak hebben we het 
over hoe lastig het soms kan zijn? Over je minder geslaagde kanten als opvoeder. Over je 
worsteling om het goed te doen of ingewikkelde opvoedingsvraagstukken waar je je 
misschien voor schaamt.  
Theatergroep Bint speelt op 5 oktober 2021 om 20.00 uur in de Noordgouw in Heerde een 
herkenbare, humoristische en interactieve voorstelling die een inkijkje geeft in hoe ‘we’ dat 
doen. Bint komt niet met tips of pedagogische opvoedstijlen, maar start een eerlijk gesprek 
over hoe we dit doen en volhouden, dat opvoeden. 
 
Interactief 
Voor het maken van de voorstelling is theatergroep Bint in gesprek gegaan met verschillende 
ouders, ieder met hun eigen dilemma’s en eigen opvoedstijl. Daarnaast is er in de 
voorstelling ruimte voor de vragen en verhalen van het publiek. Het publiek krijgt de 
gelegenheid om bij binnenkomst hun prangende vraag of dilemma op een briefje te 
schrijven. Bartelijn Ouweltjes (Theatergroep Bint): “In de huidige samenleving moeten we 
altijd maar laten zien dat we weten ‘hoe het moet’. Wij willen ruimte maken voor het niet 
weten, voor de worsteling en het eerlijk delen van verhalen. Dit doen we door het publiek 
uit te nodigen om iets van zichzelf laten zien zonder dat ze te kijk staan. De voorstelling is 
bedoeld voor alle ouders en opvoeders: of je nu juist heel pedagogisch te werk probeert te 
gaan of maar wat doet, iedereen is welkom.” 
 
Over opvoeden 
Dat dat opvoeden in de praktijk nog niet meevalt, blijkt ook uit onderzoek1. Zo heeft zo’n 
44% van de moeders het gevoel dat ze tekortschiet ten opzichte van haar gezin. En76% van 
de Nederlandse moeders het moeilijk tot onmogelijk vindt om werk en gezinsleven te 
combineren. Maar liefst drie op de tien moeders kampt, sinds er kinderen zijn, voortdurend 
met stress. En uit ander onderzoek blijkt dat maar liefst 91% van de mannen en 86% van de 
vrouwen aangeeft dat zij meer tijd zouden willen hebben voor hun partner.  
 
Locatie:  Noordgouw Heerde, Eperweg 34a 
Datum:  5 oktober 2021 
Tijd:  Inloop 19.45 uur, Start 20.00 uur 
Voor wie:  Alle ouders uit de gemeenten Hattem, Heerde en Epe 
Toegang:  Gratis.  Aanmelden is niet nodig. 
 
Let op: In verband met de door de overheid aangekondigde maatregelen is het tonen van de 
Corona Check App verplicht. 
 
Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door CJG Epe, CJG Hattem en STIP Heerde 

 

 


