
 

 

   

 

 

 

   
           Nieuwsbrief, januari 2022 
Beste ouders, 
 
 
Vanuit het team 
We zijn weer gestart! We genieten van het fysieke onderwijs zolang het duurt en hopelijk duurt het 

heel lang 😊 

 
School en corona 
In groep 6, 7 en groep 8 zijn zelftesten uitgedeeld. Dit wordt voorlopig wekelijks herhaald. Een zelftest 
kunt uw kind thuis gebruiken bij voorkeur op maandagochtend en 
donderdagochtend, minimaal een half uur voordat uw kind naar school gaat. Is de 
uitslag van de zelftest positief? Dan heeft uw kind waarschijnlijk corona. U moet 
dan maatregelen nemen, zoals thuisblijven en uw contacten waarschuwen. Ook uw 
huisgenoten, de rest van het gezin, moeten voorzichtig zijn en thuisblijven. U moet 
de positieve uitslag van de zelftest laten bevestigen door een test bij de GGD.  
De GGD informeert de school niet meer over besmettingen. Mocht uw kind positief 
besmet zijn, horen wij dit graag z.s.m. Vergeet hierbij niet de kinderopvang te informeren. Voor ons is 
het belangrijk om te weten wanneer de test positief was, of en welke klachten er zijn en zijn begonnen.  
Als er enkele besmettingen in de groep of klas zijn (1 of 2 leerlingen of medewerkers) dan is 
quarantaine voor de hele klas meestal niet nodig. Als er in één groep of klas 3 of meer besmettingen 
zijn binnen 7 dagen, dan krijgen alle kinderen en medewerkers van een groep of klas een test- en 
quarantaine-advies. 
 
Uitbreiden inval netwerk 
In de mailing tijdens de kerstvakantie heeft u kunnen lezen dat we een vervangingsprobleem in groep 
1/2 hebben. Voor de Stevenshof is dit het eerste schooljaar dat we continue ervaren dat er geen 
personeel beschikbaar is. Onze vaste invallers zijn óf door ons ingezet, óf nu in dienst op andere 
scholen. Tevens is juf Anja is met pensioen. We willen haar lekker van deze bubbel laten genieten. 
Kortom; we moeten ons netwerk van invallers en onderwijskrachten 
uitbreiden. Kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid die het best 
leuk vindt om zo nu en dan in te vallen? Heeft u een idee wie we zouden 
kunnen benaderen, voor inval of eventueel te switchen van werkplek? 
We horen het graag! Ook horen we het graag als u een alternatief idee 
heeft of een out-of-the-box oplossing. We waarderen alle input. 
 
Studiedagen 
De studiedagen van het team van maandag 10 en dinsdag 11 januari zijn geannuleerd. De 
studiedagen zouden gevuld worden met onderwerpen als een professioneel schoolcultuur, teamrollen, 
kernkwaliteiten en werkdruk versus werkgeluk. De bedoeling is dat we deze onderwerpen tijdens de 
studiedagen in april zullen oppakken. En we nemen de uitgevallen dagen/onderwerpen mee naar de 
planning van schooljaar 2022-2023. 
 
Inschrijven schooljaar 2022-2023 
Zoals eerder geïnformeerd zijn er voor het huidige schooljaar (2021-2022) géén nieuwe inschrijvingen 
voor groep 1/2 meer mogelijk.  
Voor de kinderen die schooljaar 2022-2023 de leeftijd van 4 jaar bereiken, 
hebben we nog beperkte ruimte. Wordt uw kind aankomend schooljaar 4 jaar en 
wilt u dat uw kind naar dezelfde school gaat als zijn oudere broer/zus? Schrijf uw 
kind dan snel in! Het gaat dus om de jongere broertjes en zusjes die geboren zijn 
vanaf augustus 2018 t/m juli 2019.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek
https://coronatest.nl/


 

 

 
 
 
 
Hulp ouders parkeren 
Gelukkig zien we dat veel kinderen lopend of op de fiets naar school komen. Zo wordt de 
schoolomgeving rustiger, veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op. 
Bijna iedere week ontvangen we het bericht dat ouders zich verbazen dat ouders na veel verzoeken 
alsnog de auto parkeren op de stoep. Het parkeren op de stoep belemmert het zicht van de kinderen 
die via de stoep naar school komen. Hierdoor wordt het lastig voor kinderen om zelfstandig en veilig 
naar school te komen of naar huis te gaan. Het levert dagelijks gevaarlijke situaties op. 
Voor de vakantie hebben een aantal ouders het initiatief genomen de ‘foutparkeerders’ zelf aan te 
spreken. Onlangs is het verzoek ontvangen of we gezamenlijk een ludieke actie kunnen bedenken 
ouders wakker te schudden. Heeft u interesse mee te denken in een ludieke actie voor dit 
parkeerprobleem? Laat het ons weten! 
 
Medezeggenschapsraad 
Onlangs zijn de verkiezingen afgerond voor de medezeggenschapsraad (MR). Er werden 3 nieuwe 
kandidaten gezocht. De huidige leden Riet Derogée, Miquel Serton en André van de Kamp stoppen 
met hun inzet voor de MR. We zullen hun denkkracht, advieskracht en hun oplettende blik missen. 
Miquel blijft lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), als technisch voorzitter. 
De GMR praat mee over bovenschoolse onderwerpen die van belang zijn voor 
alle of een meerderheid van de scholen van ons schoolbestuur. 
Er zijn 3 MR nieuwe leden gevonden: Edward Severin, vader van Querijn (5B) 
en Frederike (1/2B: olifanten), Leila Ait Barghane, moeder van Intisar (4A) en 
Melanie Lancel, moeder van Nina (7) en Karlijn (5B). Dinsdag 25 januari is de 
laatste vergadering met de oude oudergeleding en zal de nieuwe oudergeleding 
aan de slag gaan. We kijken uit naar een inspirerende samenwerking! 
 
Herhaling: overblijf tot zomervakantie ‘22 
Naast de bestaande overblijfkaarten, heeft u ook de mogelijkheid om de overblijf ‘af te kopen’. U 
betaalt dan één bedrag tot de kerstvakantie en/of de zomervakantie. Uw kind kan dan op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven, zonder strippenkaart. Het gaat om de periode van januari 
t/m de zomervakantie ’22. Mocht u het tweede gedeelte van dit schooljaar willen afkopen, dan betaalt 
u een bedrag van € 75,00. Het geld kan worden overgemaakt naar 

OBS De Stevenshof 
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en vermeld daarbij dat het om de afkoop overblijfkaart gaat voor: naam kind en de groep. 
 
CITO toetsen 
Het afnemen van CITO toetsen gebeurt twee keer per schooljaar: midden en eind schooljaar. 
Uitgezonderd hierbij is groep 1/2. Zij volgen de vaardigheden van de kleuters het hele jaar via  

‘MijnKleutergroep’. Groep 3 t/m 8 maken de CITO toetsen voor: rekenen, spelling en technisch lezen. 
Vanaf groep 5 wordt ook begrijpend lezen getoetst. In groep 6, 7 en 8 komt tevens taalverzorging aan 
bod. Samen met de methode gebonden toetsen geven de resultaten een uitgebreid 
beeld van het niveau van uw kind en zijn of haar groei. De CITO toetsen vertellen ons 
ook of een kind zich goed ontwikkelt in vergelijking met andere kinderen van dezelfde 
leeftijd. Vanaf volgende week starten we met de CITO. De kinderen hoeven zich hier 
niet specifiek op voor te bereiden. Ze hebben een goede dag als ze goed uitgerust zijn, 
goed ontbijten en voldoende drinken. Logischerwijs geldt dit voor elke dag. De toetsen 
zijn veelal in de ochtend. Houd hierbij rekening als u een tandarts- of doktersafspraak 
inplant.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team obs De Stevenshof    


