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Vervanging, opvang en 

thuisonderwijs door ziekte bij 

Covid-19 

We gaan een periode tegemoet waarin we 

waarschijnlijk te maken krijgen met uitval 

van leerkrachten en leerlingen door de 

gebruikelijke ziektes, maar ook door 

COVID-19. Voordat COVID-19 er was 

hadden we al te maken met een tekort 

aan leerkrachten bij ziekte. Hoe zorgen we 

ervoor dat er zo weinig mogelijk uitval is 

van lessen tijdens ziekte van leerkrachten?   

Ziekte onder personeel 

Als er een leerkracht ziek is zullen we op 

de gebruikelijke manier op zoek gaan naar 

vervanging. Wanneer het niet lukt om 

vervanging te regelen, maar we hebben 

ouders wel vroegtijdig (voor 20.00 uur) 

kunnen informeren dat er geen vervanging 

is, dan blijft een groep de volgende dag 

thuis.  

Wanneer de leerkracht langer dan 2 dagen 

afwezig is en er is nog steeds geen 

vervanging beschikbaar dan gaat de groep 

van deze leerkracht weer naar school en 

blijft een andere groep thuis. De 

leerkracht van de groep die dan thuisblijft 

zal de andere groep gaan lesgeven. Na 2 

dagen blijft weer een andere groep thuis.  

Hebben we ouders niet tijdig kunnen 

informeren (voor 20.00 uur) dat er de 

volgende dag geen vervanging beschikbaar 

is, dan worden de leerlingen de eerste dag 

opgevangen op school en zal er intern 

worden gekeken hoe we de opvang gaan 

organiseren. Opvang is echter niet 

hetzelfde als onderwijs. 

Thuisonderwijs 

Als een leerling thuis zit met Corona 

gerelateerde klachten en daardoor niet 

naar school mag komen, maar wel fit 

genoeg zijn om schoolwerk te maken 

zullen we zo snel mogelijk schoolwerk 

voor de leerling die thuis zit realiseren. We 

zijn ons aan het beraden hoe we dit voor 

alle leerlingen goed kunnen regelen. We 

houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

 

Brengen en ophalen van uw kind 

We willen ouders van leerlingen in de 

bovenbouw verzoeken om niet met de 

auto via de Beekzijde hun kind naar school 

te brengen. Komt u met de auto, zet uw 

kind dan af aan de Boerendijkzijde. Dat is 

bij de ingang van het voetbalveld. 

Kinderen die op de fiets komen, kunnen 

gewoon langs de beek naar het 

schoolplein fietsen.  Alvast bedankt voor u 

medewerking.  

 

Omgekeerde oudergesprekken 

In de week van 7 t/m 11 september 

vinden de omgekeerde oudergesprekken 

plaats.  

 

Citotoetsen 

In de week van 14 t/m 25 september 

worden de citotoetsen afgenomen, omdat 



de eindtoetsen van vorig schooljaar niet 

zijn afgenomen vanwege de 

omstandigheden rondom Corona. De 

eindtoetsen van het vorig schooljaar 

worden afgenomen. Dus zit uw kind nu in 

groep 5, dan maakt het de Cito 

eindtoetsen van groep 4.   

 

Indeling Oud Papier 

In de andere bijlage vindt u de indeling 

voor het oud papier ophalen. U kunt daar 

lezen, wanneer u aan de beurt bent om 

oud papier op te halen. De data staat ook 

in de agenda op “Mijn Schoolinfo” Tevens 

staat daar vermeld wie er ingedeeld is om 

te helpen die dag. Dit kunt u zien door op 

de activiteit te klikken.  

 

Nieuws van Digital Art Factory 

(DAF) 

Het DAF organiseert zaterdag 12 

september gratis workshops n.a.v. de 

open monumentendag. Kinderen gaan dan 

molens draaiende maken.  

Informatie kunt u vinden op: 

https://www.digitalartfactory.nl/12-
september-open-monumentendag/ 
 

 

 Open 

monumentendag | 

Digital Art Factory 

Op 12 september vindt het 

Open monumentendag 

plaats.In de Digital Art 

Factory (DAF) zullen dan 2 

workshops plaatsvinden 

voor jongeren vanaf 9 jaar. 

Deze workshops zijn gratis. 

Inloop tussen 13:00 en 

17:00 uur. Workshop 

tekenen en animeren op de 

ipad. De molen van Gieten 

is prachtig. Maar hij wordt 

nog mooier als je hem zelf 

… 

www.digitalartfactory.nl 

 

 

Nieuws van de bibliotheek 

 

  
 

 

Informatie voor ouders en leerlingen             

       

 

De Zes Zomerkriebels: doe de quiz 

 

In de afgelopen weken heb je via de 

bibliotheek en ROEG! Junior kennis 

kunnen maken met de zes 

zomerkriebels, zoals het 

lieveheersbeestje, de worm en de mier. 

In een paar leuke filmpjes kon je zien 

dat deze kriebelbeestjes best een 

interessant leven hebben. En dat vaak 

gewoon in jouw achtertuin. Heb jij deze 

zomer de diertjes in de tuin gezien? Wat 

weet jij erover? Test het met de quiz! Doe 

'm alleen of samen met met je ouders: 
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https://www.roeg.tv/roeg-junior-

nieuws/quiz-hoe-goed-ken-jij-de-zes-

zomerkriebels/ 

 

Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of 

heb je het gemist? Op 

https://www.roeg.tv/roeg-junior-

nieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zes-

zomerkriebels/ vind je alle filmpjes en 

weetjes over de kriebelbeestjes en ander 

nieuws over de natuur in Drenthe.  

 

Win jij dit mooie T-shirt?                                  

 
 

Om de zomeractie af te sluiten, geven 

we een aantal mooie t-shirts weg. Wil je 

er eentje winnen? Laat ons dan weten 

wat jouw favoriete Zomerkriebel is en 

waarom. 

 

Stuur je antwoord vóór 7 september 

naar actie@biblionetdrenthe.nl 

En vermeld hierbij: 

 je voornaam 

 je leeftijd 

 je kledingmaat  

 

Uit de leukste antwoorden kiezen wij de 

winnaars. Je krijgt zo snel mogelijk 

bericht. 

De Zes Zomerkriebels is een initiatief 

van de Biblionet Drenthe en ROEG!  

 

                 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 
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