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✓ Bag2School 

✓ Coronamaatregelen in de school 

✓ Sinterklaas in aantocht 

✓ Mam’s Epe zoekt interieurverzorgster 

Bag2School 
Via de kinderen heeft u deze week weer de folders van Bag2School ontvangen. Via 

Bag2School zamelen we kleding in en een deel van de opbrengst is voor de school. Op 21 

en 22 november kunt u de zakken kleding inleveren in de hal bij de kleuteringang. Op 23 

november worden de zakken dan ’s morgens bij school opgehaald. Het geld dat we 

hiermee ophalen zullen we besteden aan spelmateriaal voor de thema’s in de 

onderbouwgroepen.  

 
Coronamaatregelen in de school 
We merken om ons heen dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Daarom heeft 

de minister alle scholen in Nederland opgedragen een draaiboek te maken voor het geval 

er weer maatregelen moeten worden genomen. In het draaiboek heeft het ministerie een 

viertal urgentie-niveaus aangegeven (zie foto op de laatste pagina) en welke maatregelen 

er dan door de school moeten worden georganiseerd. De vier fasen zijn: donkergroen, 

lichtgroen, oranje en rood. Gelukkig zal, ook in fase 4, de school niet geheel gesloten 

worden.  In fase 4 zullen we wel weer over moeten gaan op halvering van de groepen zoals 

we eerder ook al hebben meegemaakt.  

Dit draaiboek hebben wij als school opgesteld en dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de 

MR. Het totale plan is in te zien op school, maar een aantal belangrijke punten willen we in 

ieder geval met u delen. In het geval van fase 3 (oranje) gaan de volgende maatregelen van 

kracht:  

• We gaan weer werken met cohortering 

• In school ontvangen we alleen mensen die direct bij het onderwijs betrokken zijn 

(dus daarmee ook zo min mogelijk ouders in de school)  

• We zullen ons richten op het geven van onderwijs in de school (andere activiteiten 

vervallen daarmee of worden anders vormgegeven) 
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In het geval van fase 5 (rood) zullen we als school de volgende maatregelen in acht 

nemen: 

• We gaan over op het onderwijs aan halve groepen. Dat betekent dat in 

ieder geval alle leerlingen minimaal twee dagen per week fysiek les krijgen 

op school en de andere dagen zelfstandig werk maken thuis. Leidend voor 

de indeling van de groepen zijn voor onze school de groepen 4/5 en 5/6. 

Vanuit deze groepen delen we de broertjes en zusjes van deze leerlingen op 

dezelfde dag in, zodat de kinderen van één gezin op dezelfde dag op school 

zijn. Dat is dan maandag/ donderdag of dinsdag/ vrijdag. 

• We gebruiken de woensdag als dag voor extra ondersteuning aan leerlingen 

die dat nodig hebben. De leerkrachten zullen u daar te zijner tijd over 

informeren.  

• De hele week bieden wij noodopvang aan voor die gezinnen waarbij dat 

nodig is. De leerlingen zijn dan in hun eigen klas extra aanwezig en zullen 

zelfstandig aan het werk gaan met het werk wat de andere leerlingen thuis 

maken. Wij vragen u om hier alleen gebruik van te maken wanneer u geen 

andere oplossing heeft en u hier beroepsmatig voor in aanmerking komt. 

De ouders die hier al eerder gebruik van hebben gemaakt, kunnen dit 

verzoek weer bij ons neerleggen. Ouders van nieuwe leerlingen mogen dit 

aanvragen bij de directie. 

  

Sinterklaas in aantocht 
Aanstaande maandag begint het weer: het Sinterklaasjournaal. Sinterklaas komt 

namelijk zaterdag 12 november weer in het land. We volgen het Sinterklaasjournaal 

van de NPO in de onderbouwgroepen. De kinderen vanaf groep 5 trekken op 11 

november lootjes voor surprises en gedichten. We hopen dat Sinterklaas op 5 

december onze school wil vereren met een bezoek en we zijn benieuwd of 

rommelpiet langskomt. De commissie is al druk met de voorbereidingen en zal u 

later informeren over verdere details van de feestelijkheden.  

MAM’s Epe zoekt een interieur verzorger! 
Kent u iemand in uw netwerk die opzoek is naar een baan als interieur verzorger? 

Bij MAM’s Epe zijn we op zoek naar een collega die tussen de 2-10 uur per week (2 

uur per avond) beschikbaar is. Meer weten? Check de vacature op: 

https://www.mamskinderopvang.nl/vacatures/interier-verzorgster/  - bij interesse, 

vragen of eventuele tips: solliciteren@mamskinderopvang.nl 

 

 



 

 

 

 


