
Invallers voor de groep bij corona-klachten  
Het zal u niet zijn ontgaan: het onderwijs kampt met grote problemen wanneer leerkrachten 
met verkoudheidsklachten, loopneus, keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19, waarmee 
ze normaal zouden doorwerken, thuis komen te zitten.  
 
Wij nemen geen risico’s, dus wanneer leerkrachten een verkoudheid, 
loopneus, keelpijn of andere klachten m.b.t. Covid 19 melden, werken 
zij niet op school en laten zich testen. De leerkrachten krijgen als het 
goed is begin volgende week een voorrangspositie bij het testen, waar-
door de afwezigheid beperkt kan blijven. Als de test negatief blijkt te 
zijn, kan de leerkracht meteen weer aan de slag.  
 
Door deze maatregelen zijn we genoodzaakt om voor 1 of meerdere 
dagen inval te regelen. Tot nu toe is dit gelukt door de inzet van part-
timers die meer willen werken of invallers uit de invalpool van Arcade. 
Toch wordt dit steeds moeilijker en zijn er soms geen invallers meer beschikbaar. We kijken 
daarom ook met het hele team naar andere mogelijkheden, zoals het geven van onderwijs op 
afstand.  
 
We begrijpen dat het voor de leerlingen niet fijn is, om steeds een andere leerkracht te heb-
ben. Helaas is dit niet meer te voorkomen. Ook het naar huis sturen van groepen kinderen zal 
niet uit te sluiten zijn, de komende tijd.  

Studiemiddag 
A.s. maandagmiddag  
(21 september) zijn alle kinderen  
vanwege een studiemiddag van 
het team om 12.00 uur vrij! 
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Website en SchoolApp 
Bekijk ook onze website: 
 
www.obsdevlinderhof.nl 
 
Of onze SchoolApp: 
 
 
 

Bijlage (OWG-nieuws) 
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief nieuws 
vanuit de OWG!  Met onder andere het vol-
gende: 
 
- zakelijke ouderavond 
- oud papier 
- klusochtend op zaterdag 3 oktober 
 

Leerlingen thuis 
Als uw kind thuis is, maar niet echt ziek is, 
kan de leerkracht werk meegeven naar huis, 
waar zelfstandig aan gewerkt kan worden. 
Dit om zoveel mogelijk achterstand te voor-
komen. 

Onder voorbehoud van typefouten. 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 30 september gaat de Kinderboekenweek van start. 
Het thema dit jaar is: En toen? In de eigen groep zal uitgebreid 
over dit thema worden gesproken en gewerkt. Als je in deze  
periode een boek koopt, krijg je het kinderboekenweekgeschenk 
er gratis bij. Dit boek is geschreven door Arend van Dam en heet: 
De diamant van Banjarmasin. 

http://www.obsdevlinderhof.nl
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Op 15 september is de OWG weer bij elkaar gekomen. Hierbij even weer de  
samenstelling van de OWG:  
 
Juf Marieke, Juf Maaike, Michiel Mepschen, Antoon Stokman, Dorien Cazemier,  
Geke Berends en Fardau Koopman. 
 
Helaas zijn het afgelopen schooljaar heel veel activiteiten afgelast vanwege Corona. We ho-
pen dat we dit schooljaar de activiteiten weer wat op kunnen pakken, al dan niet in aange-
paste vorm. 

 
We hebben besloten om het oud papier nog tot januari voort te zetten zoals we de afgelopen 
tijd hebben gedaan. Iedereen moet dus zelf het papier naar de containers brengen die bij 
school staan. Wel met de aantekening erbij voor mensen die fysiek niet in staat zijn dit te 
doen, om dat aan te geven aan de OWG, zodat we kunnen helpen een oplossing daarvoor te 
regelen (bijvoorbeeld een buurtgenoot even vragen om het papier mee te nemen).  

 
Hoe we vanaf januari verder gaan met oud papier zullen we beslissen tijdens de zakelijke ou-
deravond op 10 november. 

 
De zakelijke ouderavond vindt dit jaar vanwege Corona plaats bij Wielens op 10 november om 
20.00 uur. Graag van tevoren opgeven of je aanwezig bent. Dit mag je mailen of Whatsappen 
aan Fardau Koopman.  
 
Op mailadres: Fardaukoopman@hotmail.com of telefoonnummer: 06-40564280 

 
Verder hebben we nog wat hulp van ouders nodig bij een aantal klusjes rond de school, aan de 
speeltoestellen en een stukje bestrating. We willen dit graag doen op zaterdag 3 oktober van-
af 9.30 uur. Er wordt gezorgd voor koffie en koek! Meld je hiervoor even bij Antoon Stokman. 
Telefoonnummer: 06-20388636 

 
We hopen er samen weer een mooi schooljaar van te maken!  
 
OWG obs de Vlinderhof 

mailto:Fardaukoopman@hotmail.com

