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In een gezellige sfeer, presteer je meer!

Woord vooraf
De eerste dagen van het nieuwe jaar liggen alweer even achter ons. En gelukkig konden we ook weer naar school.
Daar zijn we heel blij mee, want de basis voor het onderwijs is het contact met de leerlingen.
Voor ik verder ga wil ik natuurlijk iedereen die op wat voor manier dan ook bij onze school betrokken is het allerbeste
wensen voor 2022. Dat we er met elkaar een positief, gezond, gezellig en leerzaam jaar van mogen maken.

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is er aandacht voor een aantal verschillende onderwerpen. Er zijn enkele
organisatorische zaken die de aandacht vragen. Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Daarom
ook een aantal leestips waar u misschien uw voordeel mee kan doen.
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Tussenschoolse opvang

TSO-medewerkers gevraagd

De pauzes tussen de middag bestaan voor de

De begeleiding van de TSO ligt in handen van

kinderen uit twee delen. Er wordt met elkaar gegeten

pedagogisch medewerkers van de Kinderkoepel en

en daarna wordt nog een kwartier een frisse neus

ouders van school die zich daarvoor hebben

gehaald. De TSO wordt in de regel volledig begeleid

aangemeld. Met de Kinderkoepel medewerkers en de

door medewerkers van de Kinderkoepel en ouders die

aangemelde ouders hebben we net genoeg mensen

zich hiervoor hebben aangemeld.

om de begeleiding in te vullen.

In de afgelopen periode hebben de leerkrachten

We zijn dus op zoek naar ouders, opa’s, oma’s over

het eten begeleid en werd tijdens het

buren die het leuk zouden vinden, tegen een

buitenspelen toezicht gehouden door de TSO-

vrijwilligersvergoeding een of meerdere keren in

medewerkers. De bedoeling is vanaf volgende

de week de tussenschoolse opvang te

week de begeleiding van de lunch én van het

begeleiden. Mocht u belangstelling hebben of

buitenspelen weer bij de TSO-medewerkers te

eerst nog wat vragen willen stellen, stuur een

beleggen.
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Nieuwe Quarantaine Regels
Het kabinet heeft in de persconferentie van afgelopen dinsdag versoepeling van de quarantaine regels voor het
primair onderwijs aangekondigd. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

• De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes weken. Na drie weken
volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels.
• Leerlingen in het po blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die
kunnen wijzen op het coronavirus.
• Leerlingen in het po, die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in
quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die
besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
• Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor
leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.
• Omdat de quarantaineregels woensdag al ingaan zijn, mochten klassen die in quarantaine zaten vanwege de
aanpassing van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is,
soms lukte dat bijvoorbeeld niet door ziekte van onderwijspersoneel.
• Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven.
Ook in de school.
• De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een grote
cluster van besmettingen met het coronavirus op een school.

Nieuwe Regels in de Praktijk
De opsomming hierboven komt van de PO-raad, de sectororganisatie voor schoolbesturen van het primair
onderwijs. De uitwerking van de nieuwe regels kunnen afhankelijk van de omstandigheden verschillen per
school. Daarom is het ook goed om de gevolgen voor de Houthoeffe op een rijtje te zetten.

• Leerlingen en leerkrachten, die klachtenvrij zijn kunnen naar school komen.
• Mocht een leerling vanwege klachten of quarantaine thuis moeten blijven, dan wordt dat bij de leerkracht
gemeld.
• Mocht een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelen, dan neemt de school contact op met de ouders,
zodat de leerling opgehaald kan worden of zelf naar huis kan gaan.
• Mocht een leerkracht gedurende de dag klachten ontwikkelen, dan wordt geprobeerd de groep voor de rest van
de dag op te vangen. Mocht dat niet mogelijk blijken dat wordt er contact met de ouders opgenomen, zodat de
leerlingen opgehaald kunnen worden of zelf naar huis kunnen gaan.
• Mocht een leerling in quarantaine moeten, dan wordt in overleg met de leerkracht bepaald of en hoe de leerling
nog onderwijs geboden kan worden.
• Mocht een leerkracht in quarantaine moeten, dan wordt naar vervanging gezocht. Mocht die niet te vinden zijn
dan wordt overgegaan op onderwijs op afstand. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat de leerkracht niet te ziek is
om het onderwijs te verzorgen.
• Het advies om te testen blijft nadrukkelijk gehandhaafd. Voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zijn
zelftesten. Deze kunnen zij, indien gewenst, mee naar huis nemen. Thuis kan dan met goedkeuring van de
ouders de test worden afgenomen.
• Op het moment van ingaan van de nieuwe regels werd voor drie groepen , voor zover mogelijk, onderwijs op
afstand ingericht. Ook met de nieuwe regels kon daar geen verandering in komen. De leerkrachten van deze
groepen zaten namelijk in quarantaine vanwege positieve testuitslagen en konden dus niet naar school komen.
Helaas was er voor hen geen vervanging beschikbaar.

Leesplezier!!!!
Het is heel belangrijk om lol te hebben tijdens het lezen. Dit wordt leesplezier genoemd. Als je plezier hebt in
lezen, lees je vaker. Hoe vaker je leest, hoe beter je gaat lezen. Denk maar eens aan het bakken van
pannenkoeken. In het begin is dit misschien nog lastig en weet je nog niet helemaal hoe het moet. Hoe vaker
je dit zelf doet, hoe makkelijker het zal gaan. Dit is met lezen ook zo. Hoe vaker je leest, hoe makkelijker,
sneller en beter het zal gaan. Hierdoor ga je een verhaal beter begrijpen.
Leesplezier is niet alleen belangrijk voor alle vakken op school. Ook buiten school is leesplezier van groot
belang. Als je een tekst moet lezen, gaat dit makkelijker en sneller als je plezier hebt in het lezen. Als je het
leuk vindt om te lezen, kun je een opdracht sneller en beter uitvoeren, omdat je hem begrijpt, toch? Een
opdracht voer je sneller uit, als je snapt wat er in het verhaal staat. En als je het leuk vindt om te lezen, zul je
het verhaal beter en sneller begrijpen!
In het bevorderen van leesplezier kunt u als ouder ook een belangrijke rol spelen. Hieronder enkele
mogelijkheden om samen met uw kind te lezen.

Tip 1: Leesplezier
Zorg voor leesplezier Het leesplezier van uw kind staat voorop. Maak er
gezellige en ontspannen momenten van zodat uw kind meer zin heeft
thuis samen met u te lezen.

Tip 2: Dagelijks lezen
Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks minstens 10 minuten met uw kind leest,
dan dat u daar één keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een
gewoonte. Raak echter niet in paniek als u een keer overslaat en het er niet van komt.

Tip 3: Voorlezen
Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden door hun ouder. Een rustig moment op de dag.
Uw kind luistert, volgt de plaatjes in het boek en kijkt naar uw gezicht. Sluit aan bij de belangstelling en het
leesniveau van uw kind. Blijf uw kind ook voorlezen in de hogere groepen. Kinderen vinden voorlezen fijn en
het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.

Tip 4: Bibliotheekbezoek
Ga regelmatig met uw kind naar de openbare bibliotheek. Bespreek dat vooraf met uw kind. Neem zelf ook een
boek mee van de openbare bibliotheek.

Top 5: Internet
Gebruik het internet: vb. www.jeugdbieb.nl, www.leesfeest.nl, www.leer-actief.nl, www.kennisnet.nl,
www.makkelijklezenplein.nl, www.lereniseenmakkie.nl

