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KCO nieuws

opgesteld met de antwoorden op de meest
gestelde vragen.

iXkidz

De basisregels blijven van belang
De basisregels blijven gelden voor iedereen,
ongeacht of je gevaccineerd bent. Deze regels zijn
het uitgangspunt van ons beleid. Onder de
basisregels wordt verstaan:

Dit schooljaar organiseert het iXperium Arnhem
weer een aantal iXkidz dagen. Tijdens deze dagen
kunnen leerlingen van groep 1 t/m 8 zelf aan de
slag met de gaafste en nieuwste gadgets in het
iXperium Arnhem. In de flyer (zie bijlage) staan de
data en hoe aan te melden voor een iXkidz dag.

●
●

●

Week van de pleegzorg
De gemeente Renkum doet net als voorgaande
jaren weer mee aan de landelijke actieweek "Week
van de Pleegzorg". Omdat ieder kind
een gezinsomgeving verdient waar
hij of zij aandacht of liefde krijgt, is
pleegzorg ontzettend belangrijk. Nog
altijd zijn we dringend op zoek naar
pleegouders, die een kind dat (even)
niet thuis kan wonen, een tweede thuis bieden. In
Gelderland alleen al komen we ieder jaar zo’n 40
pleeggezinnen te kort. Via de bijlage informeren wij
u verder.

Schoolnieuws
Corona update
We hadden voor de zomervakantie de hoop dat we
onze laatste corona update via de nieuwsbrief
hadden verstuurd. Om een aantal onderwerpen te
verduidelijken informeren wij u. We verwachten
niet dat er op basis van de laatste persconferentie
wijzigingen plaatsvinden op de bestaande
protocollen. Er is ook een uitgebreide Q&A

●
●
●
●

Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen
bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd
contact met anderen, ook als zij gevaccineerd
zijn.
1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm
jezelf en anderen.
Schud geen handen.
Was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie
in binnenruimtes.

Ouders en externen in de school
Ouders en externen mogen de school in. Er zijn op
dit moment geen beperkende maatregelen om
ouders en externen in de school toe te staan. Het
advies is om de 1,5 meter afstand zoveel als kan te
hanteren. Ook hiervoor geldt hanteer de
basisregels voor gezondheid en hygiëne en doe de
gezondheidscheck.
Vieringen
Voor alle feestelijke initiatieven die op of rondom
school georganiseerd worden geldt: houd je aan de
corona richtlijnen en organiseer het veilig en
verantwoord. Hierin gaan we voor het hoogst
haalbare.
In het huidige protocol staat beschreven dat
groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en
musicals mogen plaatsvinden, dat er rekening moet
worden gehouden met de basisregels voor
gezondheid en hygiëne en dat de
gezondheidscheck geldt. Het advies is om de 1,5
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meter afstand zoveel als kan te hanteren en te
werken met vaste zit of staanplaatsen.

enquête dat ouders erg te spreken zijn over het
nieuwe, groene, plein.

Testen
Wij blijven preventief gebruik maken van zelftesten
indien nodig. De zelftesten zijn op school voor alle
teamleden aanwezig. Bij klachten geldt voor het
team altijd, blijf thuis en laat je testen ook als je
gevaccineerd bent. Wij zijn staan klachtenvrij voor
de groep of kunnen een negatieve test
overhandigen en zijn daarnaast voldoende fit om te
werken.

Verder is er stilgestaan bij het schoolplan
2021-2025 waarin beschreven staat waar de school
voor staat. Wat onderscheidt onze school van
andere scholen in Oosterbeek; waarom geeft een
leerkracht hier graag les en waarom gaan onze
kinderen hier graag naar school? Wil je hiervoor
input geven? Mail dan naar
mr.bernulphusschool@floresonderwijs.nl.

Mondkapjes in scholen
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer
gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw
verplicht op alle publieke locaties binnen waar
geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. In
ons beleid ten aanzien van mondkapjes volgen we
de RIVM richtlijnen. Het dragen van mondkapjes in
het basisonderwijs wordt niet geadviseerd. U kunt
ons gebouw zonder mondkapje betreden.

Ook is de ‘kleuteropdracht’ besproken waarin staat
beschreven hoe de kleuterjaren zijn opgebouwd,
hoe er wordt gewerkt, welke structuur wordt
aangehouden en hoe de kleutergroepen zo goed
mogelijk kunnen aansluiten op groep 3. De MR
heeft meegegeven dat het belangrijk is om aan het
einde van het jaar na te kunnen gaan of de doelen
zijn gehaald. Deze kleuteropdracht is onderdeel van
het jaarplan en wordt samen met de leerkrachten
van de onderbouw vormgegeven.

Communicatie vanuit de MR
Tijdens de vergadering van 27 september heeft de
MR stilgestaan bij de uitkomsten van de enquête
die onlangs is gehouden onder ouders. Ouders
geven aan dat de communicatie vanuit school
(directie en leerkrachten) sterk is verbeterd. De
communicatie wordt met een 8 gewaardeerd; een
mooi compliment aan de school.

De volledige notulen van de vergadering zijn te
vinden op de website van school. De volgende
vergadering van de MR is op maandag 15
november. Bijgevoegd treft u de agenda voor deze
vergadering aan. Mocht u bespreekpunten willen
aandragen, kan dat via het mailadres van de MR:
mr.bernulphusschool@floresonderwijs.nl.

Ouders geven als verbeterpunt aan om niet alleen
over activiteiten te communiceren, maar ook over
de visie van de school en bijvoorbeeld thema’s die
in de klas worden behandeld. De communicatie
vanuit de MR is voor verbetering vatbaar. De MR
heeft hierover gesproken en zal na iedere
vergadering een korte terugblik delen via de
nieuwsbrief. Daarnaast goed om te weten dat de
jaarkalender met te behandelen onderwerpen en
de notulen van iedere vergadering te vinden zijn op
de website van de school . Als verbeterpunt kwam
meer aandacht voor creativiteit, techniek en
muziek een paar keer terug, bijvoorbeeld in de
vorm van een projectweek. Tot slot bleek uit de

Wij doen dit schooljaar weer mee aan het
EU schoolfruitprogramma. Dit betekent
dat wij 20 weken lang vanaf 15 november
schoolfruit en of groente krijgen.

Fotoshoot schoolfruit en -groente

Om voor de komende jaren dit
programma te promoten wordt nieuw materiaal
ontwikkeld door de organisatie. Materiaal voor
website, folder, flyer enz.... Om dit te realiseren zijn
de mensen van het programma op zoek naar
kinderen die het leuk vinden om model te staan.
De fotoshoot staat op vrijdag 19 november na
schooltijd (14.00 uur) gepland. Voor deze fotoshoot
zijn wij nog op zoek naar 6 kinderen. Indien er
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interesse is om deel te nemen, dan hoor ik dat
graag via de mail voor vrijdag 12 november.
jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

Belangrijke data:
- 08 november week van de
oudergesprekken
- 24 november studiedag alle
leerlingen vrij
- 25 november pietengym
- 26 november schoenzetten 1-8
- 03 december Sinterklaasviering
- 16 december laatste dag inzameling
plastic

Opvang nieuws
-

