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Harderwijk, 4 februari 2021 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Deze week is bekend geworden, dat op maandag 8 februari a.s. de basisscholen weer volledig open gaan en alle 

kinderen van harte welkom zijn. Zo komt er gelukkig een eind aan de schoolsluiting en is het fijn om alle kinderen weer 

te mogen begroeten op onze school. Deze schoolsluiting was voor iedereen een periode om gauw te vergeten en het 

is daarom goed om weer fysiek les te kunnen geven! De kinderen hebben hun klasgenoten gemist en het weer openen 

van de scholen zal ook thuis de nodige verlichting en ontspanning geven!  

Deze overweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit de scholen te heropenen. Gelukkig is het aantal 

besmettingen onder leerlingen in de basisschool leeftijd constant laag. Kinderen kunnen echter wel besmet raken (al 

hebben ze vaak nauwelijks of geen klachten) en kunnen een rol spelen in de verspreiding. Daarom is het op dit moment 

nog niet te zeggen wat uiteindelijk het effect van de opening zal zijn!  

 

Het is dus van groot belang dat de opening van de school voor zowel de leerlingen als de leerkrachten op een zo veilige 

mogelijke manier wordt georganiseerd. In het nemen van extra maatregelen en een zorgvuldige aanpak moeten we de 

risico’s beheersbaar houden. In de afgelopen dagen is er voortdurend overleg geweest tussen de VCO-scholen in 

Harderwijk over de wijze waarop aan deze heropening vorm wordt gegeven. Hierbij is het landelijk protocol het 

uitgangspunt geweest. Uiteraard zijn veel regels als gevolg van de 1e schoolsluiting nog steeds van kracht! In deze 

nieuwsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd. 

 

Afspraken 

Vanwege het kabinetsbesluit zijn de RIVM-richtlijnen op een aantal punten uitgewerkt tot specifieke afspraken. De 

belangrijkste afspraken zijn: 

 

▪Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school. 

▪Na schooltijd gaat iedere leerling direct naar huis of naar de BSO (alleen voor de kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep). 

▪Medewerkers en leerlingen dragen geen kapje/masker in de school, tenzij zij hiervoor zelf kiezen. 

▪Op de Triangel worden de kinderen niet opgedeeld in structureel kleine groepen. Dit RIVM-advies dient niet de 

veiligheid, maar is uitsluitend een poging om te voorkomen dat een hele groep in quarantaine moet bij een 

besmettingsgeval. Wij geloven beslist niet in de haalbaarheid/uitvoerbaarheid ervan én zien hierin een structurele 

belemmering voor het bieden van het kwalitatief goed onderwijs. 

 

Schooltijden 

Alle kinderen gaan weer naar school met ingang van maandag 8 februari a.s. en wordt er, zoals al eerder is 

gecommuniceerd, gekozen voor de voortzetting van het continurooster. Dit draagt bij aan het voorkomen van veel 

onnodige (verkeers-)bewegingen. 

Agenda: 
08-02-2021    Herstart onderwijs op school 
22-02-2021 t/m 26-02-2021 Voorjaarsvakantie 
05-03-2021 Rapport mee 
08-03-2021 t/m 11-03-2021 10-minutengesprekken via Teams 
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Brengen en halen 

De school blijft dezelfde afspraken hanteren met betrekking tot het halen en brengen. De kinderen van beide groepen 

3 en groep 8a gaan via de BSO-ingang naar binnen. De kinderen van groep 8b en de groepen 6 maken gebruik van de 

ingang aan de linkerkant van de pleiningang. 

De leerlingen van beide groepen 7 en groepen 4a (meester Romhild) gaan via de hoofdingang naar binnen. Groep 4b 

(juf Jennifer) maakt gebruik van de noodingang bij het speellokaal. De kleutergroepen gaan via de eigen nooddeur naar 

binnen. De kinderen van groep 1d gaan via de deur in  van het atrium naar binnen. 

 

De school start om 08.30 uur, maar er is inloop mogelijk vanaf 08.15 uur. Het is niet de bedoeling, dat de kinderen op 

het plein blijven, maar meteen doorlopen naar hun leslokaal. Hierbij kunnen ze  hun jas en tas ophangen aan de kapstok 

in de gang. De nooddeuren van de kleutergroepen gaan om 08.20 uur open (in verband met de kou). Het is dus 

verstandig uw kind niet te vroeg op school te brengen om wachttijd te voorkomen (i.v.m. besmettingsrisico’s).  

Na schooltijd gaat iedere kleuterleerkracht met de groep mee naar buiten. De ouders kunnen wachten op het 

pleingedeelte bij de zandbak (wel zo verspreid mogelijk en graag met een mondkapje). Uiteraard gaat niet iedere groep 

tegelijk naar buiten. Dit is onderling afgestemd met elkaar! De kinderen van groep 1d worden weer naar hun eigen 

ingang van het atrium gebracht. 

 

Afspraken met betrekking tot lesactiviteiten 

▪Er worden vooralsnog géén bijzondere groepsactiviteiten (zoals schoolreisjes, kampen, excursies, vieringen) 

georganiseerd.  

▪Het lesaanbod kan verrijkt worden met buitenlessen. Dergelijke activiteiten vinden bij voorkeur plaats in de eigen 

groepssamenstelling. 

•In overleg met de gemeente mogen de sportaccommodaties gebruikt worden door de scholen. Dit betekent dat de 

gymlessen gewoon door kunnen gaan!  

▪De zwemlessen gaan vooralsnog niet door! 

 

Fysiek contact 

▪Volwassenen houden in de scholen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen hoeven dit onderling niet te doen. En 

er kunnen maatwerkafspraken gelden in bijzondere situaties (denk aan oudere leerlingen die afstand dienen te houden 

van een leerkracht in de risicogroep).  
•Iedereen wast goed de handen en meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden. 

•Er worden geen handen geschud;  

•Hoesten/niezen in de elleboog; 

•Niet aan het gezicht zitten. 

 

Hygiënemaatregelen 

▪De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. 
▪Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik door meerdere leerlingen met 

regelmaat schoon gemaakt met water en zeep of desinfectiemiddel.  

Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden geregeld schoongemaakt met 

water en zeep of desinfectiemiddel. 

▪Bij jarige kinderen graag trakteren op verpakte traktaties! 

 

Schoonmaak  

Dagelijks intensieve schoonmaak vindt plaats door schoonmaakprofessionals. Stichting VCO heeft afspraken gemaakt 

met een extern schoonmaakbedrijf ter ondersteuning bij zowel de normale als de extra schoonmaakactiviteiten (met 

bijzondere aandacht voor de toiletten). 

 

Gezondheid 

▪Bij een vastgestelde besmetting gaat de hele klas (en de leerkrachten) vijf dagen in quarantaine. In die dagen wordt 

online-onderwijs verzorgd. Daarna mag iedereen weer naar school, mits de testuitslag negatief is. Wij mogen en willen 

een test niet verplichten. Betreffende leerlingen blijven dan nog vijf dagen langer in quarantaine. Zijn ze daarna zonder 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen


Nieuwsbrief 11 CBS De Triangel Cursusjaar 2020-2021 3 

klachten, dan mogen ook zij weer naar school. Het is niet haalbaar om betreffende leerlingen nogmaals vijf dagen 

online-onderwijs te bieden. Zover haalbaar voorziet de school de ouders van een ‘thuiswerkpakket’.  

▪Als een kind of medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis. De school belt de ouders om 

hun kind en evt. broers/zussen direct op te halen. 

▪Kinderen moeten thuisblijven bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of tijdelijk minder ruiken en proeven.* 

•Als een gezinslid van de leerling koorts boven 38 °C heeft en/of benauwdheidsklachten, blijft de leerling thuis. Wanneer 

ieder 24 uren klachtenvrij is, mag de leerling naar school. 

•Bij 3 of meer leerlingen per groep met klachten, neemt de school contact op met de GGD. 

•Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens 

het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. 

 
* Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn 

de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie:  RIVM Langdurig-

neusverkouden-kinderen. 

 

Schoolfotograaf 

Als gevolg van alle nieuwe maatregelen is besloten om de datum voor de schoolfotograaf te verzetten. U krijgt hierover 

nog nadere informatie! 

 

Beschikbaarheid personeel  

Bij afwezigheid van personeel wordt vervangen indien er vervanging mogelijk is. Bij het zoeken naar mogelijke 

oplossingen blijven alle maatregelen/richtlijnen gelden! 

Indien er geen vervanging/oplossing mogelijk is in de fysieke setting, streeft de school naar het organiseren van online-

onderwijs voor die dag(en). 

Is te voorzien dat deze situatie langer duurt, dan worden de gevolgen ‘verdeeld’ over alle klassen (wisselende thuis-

lesdagen). Bij té veel uitval tegelijkertijd, neemt de betreffende school de verantwoordelijkheid om passende(r) 

maatwerkoplossingen te bedenken in afstemming met de eigen Medezeggenschapsraad. 

 

In het zonnetje 

Wat werden we allemaal thuis blij verrast met een appeltaartpakket van onze Ouderraad; een 

geweldig initiatief om juist in deze moeilijke tijd iedereen op zo’n originele manier een hart onder de 

riem te steken. Iedereen ging thuis met veel enthousiasme aan het werk om uiteindelijk een heerlijke 

appeltaart te bakken. Op facebook hebben we dan ook al lekkere resultaten voorbij zien komen! 

Namens alle ouders, teamleden en stagiaires heel, heel hartelijk bedankt! Het werd door iedereen heel erg op prijs 

gesteld! Trots op onze OR!!!  

 

Even voorstellen….. 

Mijn naam is Theo Tomassen en na de kerstvakantie ben ik op De Triangel gestart als leerkracht in 

groep 8.  
Daarmee kom ik in de plaats van Arie Petersen die voor de kerst afscheid nam. Ik werk nu 3 dagen 

naast Ilse in groep 8a en ik doe de vrijdag naast Warner in groep 8b. 

  

Met plezier heb ik de afgelopen 14 jaar gewerkt in de bovenbouw van De Schakel hier in Harderwijk, 

waaronder ook veel jaren in groep 8. Daarvoor heb ik eerst 10 jaar gewerkt in het basisonderwijs in 

Ede en daarna 5 jaar in het volwassenen onderwijs bij Landstede Harderwijk. Daar gaf ik Neder-

landse lessen en lessen Maatschappijoriëntatie aan buitenlandse mensen die om allerlei redenen onze taal moesten 

leren. 

  

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met het bedenken en uitvoeren van theaterachtige programma’s met muziek en 

verhalen. Luchtig, grappig, vrolijk, serieus, ontroerend en soms zetten ze misschien aan tot nadenken over leven en 

geloof. Verder vind ik het leuk om af en toe piano te spelen zoals bijvoorbeeld in de Scholendienst onlangs. Muziek, 

schrijven, theater en cabaret zijn hobby’s van mij. Verder geef ik als vrijwilliger taallessen aan asielzoekers. Zomaar 

enkele dingen die mij bezig houden. 

 

Maar goed, nu dus een nieuw begin op De Triangel waar ik me erg welkom voel. Het was voor de kinderen en mij een 

gekke start hier op school vanwege de lockdown. We kennen elkaar tot nu toe alleen nog maar online. Maar het goede  
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nieuws is dat dit al bijzonder goed voelt. Hopelijk zie ik ze snel in het echt en wat mij betreft maken we er dan samen 

verder nog een mooi laatste schooljaar van! 

 

Rapporten en 10-minutengesprekken 

Op 5 maart a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee! Dit is later dan oorspronkelijk was gepland. De afname van de 

Cito-toetsen en de vermelding van de resultaten op het rapport zo kort na de lockdown geven ons inziens geen reëel 

beeld van de leerontwikkeling van de kinderen.  Daarnaast doen we de kinderen daarmee ook te kort!   
Dit zijn dan ook de redenen waarom we de midden Cito-toetsen niet bij alle leerlingen afnemen met uitzondering van 

de AVI leestoets. We kijken welke Cito-toets nodig is per leerjaar.  Om deze redenen zullen de resultaten van de Cito-

toetsen dit keer niet vermeld staan op het rapport.  
  
Uiteraard zijn in de achterliggende weken wel de methodetoetsen afgenomen en is er terug getoetst voor de juiste 

niveaubepaling om te bekijken waar eventuele hiaten zitten, zodat hierbij aangesloten kan worden met ons onderwijs 

op de Triangel.   
Dit rapport is dan ook samengesteld op basis van de resultaten in de periode vanaf de zomervakantie tot aan de kerst-

vakantie 2020. In de komende periode zal iedere leerkracht zich met volle energie inzetten op wat kan en wat noodza-

kelijk is voor de kinderen. In de week van 8 maart vinden de tien-minutengesprekken plaats!  
 

Samen kijken we terug op een zeer bewogen periode en we hopen met u, dat we deze lastige en moeilijke periode de-

finitief kunnen afsluiten. De kinderen moeten weer fijn onbezorgd naar school kunnen gaan om daar te leren en te wer-

ken naar hun mogelijkheden, zodat ze kunnen genieten van een prachtige tijd op de 

basisschool.   

 

Letterdiploma groep 3 

De kinderen van groep 3 hebben op vrijdag 29 januari één voor één hun letterdiploma 

opgehaald op school. De kinderen (her)kennen nu alle letters en zijn ook thuis al heel 

goed aan het lezen! We hebben er een minidiploma-uitreiking van gemaakt. Dik 

verdiend! 🎈 

 

Lief en Leed 
Weer werd ons team opgeschrikt door een bericht van overlijden. 

Geheel onverwacht is de schoonvader van juf Ilse vorige week op 64-jarige aan een hartstilstand 

overleden. Hij laat een enorme lege plek achter in het gezin van Ilse en naaste familie. Het is 

verschrikkelijk om zo ineens geconfronteerd te worden met het overlijden van iemand die je zo 

dierbaar was en die nog midden in het leven stond. Wij wensen onze collega, haar man Peter en 

naaste familie Gods nabijheid en troost toe in deze moeilijke en verdrietige tijd!  
 

Thema’s Kind Op Maandag  

In deze periode luisteren we naar de verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, 

maakte zieke mensen beter en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een wereld van verschil! 
 

Thema week 6 06 (08/02 - 12/02) ‘Goed geregeld’ Lucas 6: 1-19 
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: 

Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien. 

Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die eropuit gestuurd wor-

den. 

 

Thema week 7 (15/02 - 19/02) ‘Geef alles’ Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10 
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 

Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is gewend dat er 

naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft 

dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het! 
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Tot besluit…. 
Een gedicht van Chris Lindhout uit de bundel ‘In verwondering verder gaan’: 

 
Hoeveel te meer 

 
Er is geen druppel in de grote rivier 

waar ik naar kijk 
die er te veel is. 

 
Er is geen grasspriet in het veld 

waar ik op sta, 
die er niet thuishoort. 

 
Er is geen blad aan welke boom 

die ik ooit zie 
die overbodig is 

 
En geen zandkorrel op het strand 

waarop ik loop, 
ligt er zinloos. 

 
De kinderen, verzameld in mijn groep 

of ze nu twaalf zijn of vier 
zij hebben, meer nog 

dan de druppels en het zand 
een bestemming hier. 

 
’t Is niet zo vreemd, 

dat ik daarom elke dag 
Hem vraag om kracht, 
zodat het kind Zijn doel 

bereiken mag. 
 

Hoeveel te meer dan de mens 
die bijna goddelijk is gemaakt? 

 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 


