
 

 
’t Slingerland 12 | 8375 GP Oldemarkt | 0561-451900 | directie@obsdeslinge.nl 

 

 

26-11-2021 

MR 
Volgens de MR-ouders is de informatievoorziening via Social 
Schools duidelijk genoeg. We volgen de protocollen en de 
richtlijnen. Zoals het er nu naar uitziet zal het Sinterklaasfeest en 
de kerstviering niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. 
Hierover volgt uiteraard nog informatie. 
We streven ernaar om dit schooljaar het volgende te renoveren: 
toiletten, nieuwe vloeren, binnen metselwerk schilderen, 
ledverlichting en nieuwe leidingen. Ook hopen we dat we in het 
nieuwe schooljaar 2021/2022 kunnen starten met het nieuwe 
meubilair.  
Twee leden van de MR hebben een OR-vergadering bijgewoond 

en het is als zeer positief ervaren. Het is fijn om inzicht te krijgen in 

elkaars werkzaamheden voor de school. 

 

De MR wordt vertegenwoordigd door: 
ouders zijn Ellen Holtman (voorzitter) en Sietske Veenstra 
leerkrachten zijn: Helma Mulder en Astrid van de Werken 
Het e-mailadres is: mr@obsdeslinge.nl 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad kan helaas niet van start gaan. Vooralsnog 
weten we niet wanneer het weer opgepakt kan worden.  
 
Update corona 
Het kabinet heeft besloten tot een extra uitwerking van de 
basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per donderdag 25 
november in.  
 
Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs door 
het kabinet: 

• Ouders en/of verzorgers mogen niet in de school komen 

• Fysiek onderwijs blijft het uitgangspunt, afstandsonderwijs 
is vooralsnog een noodmaatregel 

• Gesprekken met ouders vinden in principe niet meer fysiek 
plaats op school. Als er iets is, kunt u de leerkrachten 
mailen of bellen. Dan kan er gekeken worden of er een 
online afspraak gemaakt kan worden. Bij uitzondering en 
in overleg met directeur/locatiecoördinator kan het zijn in 
het belang van het kind, dat een gesprek deels op school 
plaats zal vinden.  

• Ouderhulp op school komt te vervallen 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, 
ook op het plein  

 
Belangrijke data: 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Woensdag 12 januari 

2022 

- Maandag 14 februari 

2022 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

Vakantierooster 2021-2022 

Kerstvakantie                       

27 december t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie               

21 t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
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• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder 
externen plaats. Zoals het nu lijkt, kunnen we Sinterklaas 
en zijn pieten wel verwekomen  

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij 
klachten, tot een negatieve GGD testuitslag is ontvangen. 
Mocht er niet getest worden, geldt er in ieder geval een 
quarantaine van 10 dagen 

• Externe professionals komen alleen in school bij onderwijs 
of onderwijsondersteunende activiteiten 

• Er worden geen uitstapjes gedaan met de groep onder 
schooltijd 

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is 
besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in 
quarantaine 

• Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de 
medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen, 
denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school 
of het aanhouden van gespreide pauzes; wij houden al 
voor een deel gespreide pauzes 

 
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot 
belang de basismaatregelen te volgen:  
 

• Regelmatig handen wassen  

• Binnenruimtes ventileren 

• Geen handen schudden 

• Bij klachten, laat je testen 
 
Hier besteden we dan ook weer extra aandacht aan. 
 
We doen er alles aan om zo lang mogelijk fysiek onderwijs te 
geven. Echter bij uitval van een leerkracht en het niet kunnen 
krijgen van een invaller, kan het betekenen dat we een groep naar 
huis moeten sturen. Dit hoort u dan via Social Schools, uiterlijk om 
7.30 uur op de betreffende dag. Daar waar we het eerder weten 
natuurlijk eerder. Aanstaande vrijdag zal er vast weer meer 
duidelijk worden n.a.v. de persconferentie. Mocht dit gevolgen 
hebben voor de school, dan hoort u dat zo snel als mogelijk is.  
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 10 december 2021 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Team OBS de Slinge 


