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Afwezigheid leerkrachten i.v.m. verkoudheidsklachten/ziekte 
Op dit moment zijn er soms leerkrachten afwezig, omdat zij last hebben van gezondheidsklachten. 
Dit betekent dat de leerkrachten getest moeten worden op Corona. Het duurt tussen de 3 en 7 dagen 
voordat zij getest worden en de uitslag bij hen bekend is. Zolang kan de leerkracht niet worden 
ingezet op school en blijft de leerkracht thuis. 
Zoals u weet, is er een tekort aan leerkrachten binnen het basisonderwijs. Wij proberen vervanging te 
regelen voor de leerkrachten die niet aanwezig kunnen zijn op school, maar dit lukt ons helaas niet 
altijd. 
Dat maakt dat uw kind soms een andere leerkracht voor de groep zal hebben, maar ook dat we soms 
groepen naar huis sturen, omdat er simpelweg niemand is om de groep te kunnen vervangen. We 
zullen u zo goed als mogelijk tijdig informeren en aangeven hoe we het onderwijs kunnen 
voortzetten. 
 
Wij hebben bij de GGD aangegeven dat dit voor ons een groot probleem vormt. Ook landelijk wordt 
er gewerkt aan het sneller testen van leerkrachten. Tot op heden is hier nog geen oplossing voor. Wij 
hopen daarom op uw begrip en begrijpen dat dit ook voor u aanpassen is. 
 

Nieuwe versie protocol PO-raad en beslisboom 
In de bijlage een aangepast protocol vanuit de PO-raad en een nieuwe versie van de beslisboom.  
Hopelijk maakt die het wat duidelijker wanneer je wel of niet thuis moet blijven. Toch blijft er ruimte 
in de regels. Ruimte in de regels kan echter ook weer voor verwarring zorgen. Je bent verkouden, de 
test is negatief, mag ik weer naar school? Ja, dat mag, maar is dat verstandig? Steek je andere 
kinderen of zelfs juffen/meesters niet aan? Zo ja, moeten die ook getest worden en krijg je een 
sneeuwbaleffect van afwezigen. Daar zitten we met zijn allen ook niet echt op te wachten. Kortom het 
blijft een lastige kwestie.  
Ons advies is blijf thuis als je verkouden bent. Als de leerkracht constateert dat een leerling 
verkouden is, dan worden jullie gebeld met het verzoek om jullie kind op te halen. Denk aan constant 
de neus ophalen, hoesten, niezen, een loopneus hebben, etc. 
Als dit het geval is, wachten kinderen bij de hoofdingang van de school. Aangezien ouders niet in de 
school mogen. U kunt uw kind daar ophalen.  
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Theaterworkshop project ‘Bakkel’n  
Vandaag hebben de groepen 6 en 7 een theaterworkshop en morgen de groep 7/8 en 8. Deze 
workshop staat in het teken van het project #BAKKELN. Vorig jaar zijn Floortje en Sanneke 
begonnen met het project #BAKKELN. Een project wat valt onder de paraplu van ‘Mijn Thuis Mijn 
Verhaal’, een initiatief van de gemeente Appingedam. Dit jaar volgen de leerlingen uit de bovenbouw 
masterclasses van theatermakers, Chinese krijgskunst en van musici. Ze gaan vervolgens in de klas 
onder begeleiding van Floortje en Sanneke aan de slag om vlogs te maken over hun leefomgeving. 
Ze leren op een creatieve manier na te denken over de aardbevingsproblematiek. Floortje en Sanneke 
zullen ze de fijne knijpjes van het vak presenteren bijbrengen en ze leren op een vindingrijke manier 
hun gevoelens te uiten en te delen.  

 
Werkgroep schoolerf 
Welke ouders zitten in de werkgroep ‘schoolerf’? Wij willen deze werkgroep graag weer opstarten.  
Graag een mailtje naar jla@marenland,org, als u in deze werkgroep zit.  
 

Omgekeerde oudergesprekken groep 1 t/m 3 
In de periode tot en met oktober wordt u uitgenodigd voor een gesprek 
over uw kind. Het is het zogenaamde omkeergesprek. U vertelt of vraagt en 
de leerkracht reageert.  
U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld aangeven wat u van de school verwacht;  
of uw kind wel of niet graag naar school gaat; welk eindresultaat u ziet 
voor uw kind.  
 

Oudergesprekken groep 4 t/m 8 
Na de herfstvakantie zullen de gesprekken plaatsvinden voor groep 4 t/m 8. De omgekeerde 
oudergesprekken en het bespreken van de resultaten van de citotoetsen zullen gecombineerd 
worden in een gesprek. 
 
Alle gesprekken gaan via Teams.   
 

Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.obsdetriolier.nl%2Fjaarkalender%2Foudergesprekken&psig=AOvVaw0pwC-elEMQTCe9ZxBm1iqy&ust=1599116983067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiFn5D1yesCFQAAAAAdAAAAABAE

