
Beste Ouders/ verzorgers, 

Fijn dat u dit leest. In deze eerste 
nieuwsbrief is veel informatie aan 
u over te dragen. Dat maakt 
(helaas) dat dit een lange 
nieuwsbrief is. Neemt u het op 
uw gemak door. We behandelen 
de volgende belangrijke 
onderwerpen:


• Het nieuwe team en De Gouden Weken.

• Vrijdag tot 12:00 uur les

• Schoolgids, vakantie- en studiedagen en ziekmelding 

• De covid maatregelen

• Rookvrij schoolplein: wettelijk rookverbod

• Wanted MR geleding!


Zoals u hieronder kunt lezen hebben wij ons als nieuw team, achter de 
schermen, enorm ingezet er een geweldig laatste schooljaar van te maken. 
Met elkaar hebben wij veel aandacht besteed aan een gezond teamklimaat, 
zodat we vanaf 17 augustus optimaal kunnen presteren in het belang van 
de Wildzang kinderen. Dit is met de leerkrachten in de opstart week goed 
gelukt. U als ouder/ verzorger hoort óók bij dat team. Ik hoop dan ook met 
heel mijn hart op uw positieve betrokkenheid. Zodat wij met elkaar een 
optimale en veilige leeromgeving creëren voor de kinderen.

 
Wanneer u ergens mee zit kunt u mij (vanwege covid) het beste mailen: 
directie@montwildzang.nl. Zonder covid had mijn kantoor voor u 
opengestaan. Mocht mailen moeilijk voor u zijn of u zit met een groot 
vraagstuk, dan kunt u per email of telefoon een afspraak met mij maken. We 
maken dan samen op gepaste afstand een wandeling in het Woldpark en 
zoeken ondertussen naar een oplossing. Uiteraard heeft u geen 
verkoudheid, keelpijn of andere mogelijke covid klachten wanneer u een 
afspraak doorlaat gaan.


Het is natuurlijk een bijzonder jaar met een sluitende school, laten we er 
samen een geweldig jaar van maken voor de kinderen!


Met enthousiaste groet,


Jelto van Nieuwburg

Directeur
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Belang 
rijk: 

Vrijdagen  

Tot 12:00 uur les 

Rookverbod 

Er geldt een 
wettelijk 
rookverbod op alle 
schoolpleinen in 
Nederland. De 
school is hierin 
verantwoordelijk. 

MR leden nodig! 
 
Ouders/ verzorgers 
en leerkrachten 
vormen samen het 
geweten van de 
school. Meldt u! 

Ziekmeldingen  
Per Whatsapp 
tussen 7.45 en 
8.15 uur op de  
mobiele telefoon 
van school:  
06 – 49 778 728. 

mailto:directie@montwildzang.nl


Het nieuwe team en de startweken 
Zoals u weet starten wij het laatste schooljaar met een compleet nieuw team. De meeste teamleden 
zijn al aan u voorgesteld. Aanvullend daarop hebben we ook meester Frans (Frans Loos). Maandag 
t/m woensdag hebben de leerlingen les van Juf Marscha. Donderdag en Vrijdagochtend hebben de 
kinderen les van Meester Frans. Van maandag t/m donderdag wordt de klas in de ochtend 
ondersteund door Juf Carla. Juf Ingrid geeft zoals gebruikelijk muziekles. 


We hebben de afgelopen weken als team heel hard gewerkt om een goede basis neer te zetten voor 
de overgebleven 10 kinderen. Zoals u begrijpt is er een groot team dat beschikbaar is voor de 
leerlingen. We verwachten daarmee optimale begeleiding te kunnen geven. We zijn nog opzoek naar 
een Intern begeleider. De verwachting is deze begin september te verwelkomen.


De gouden weken 
Wij starten dit schooljaar met de Gouden weken. Hiermee worden de eerste weken van het 
schooljaar bedoelt. Er gaat in deze eerste weken veel aandacht uit naar een goede groepsvorming. 
Dit gebeurd vanuit een goede sfeer zodat de groep zich gedurende het jaar op een positieve wijze 
kan ontwikkelen. Aan het begin investeren we in een goede, gezonde groepsdynamiek waardoor we 
daarna in een goede sfeer optimaal aandacht kunnen geven aan bijvoorbeeld rekenen en taal. Voor 
een goede taalontwikkeling stappen wij over op de methode Taal op maat.


Ons team heeft er veel vertrouwen in dat wij dit laatste schooljaar van de Wildzang kwalitatief (heel) 
goed onderwijs kunnen aanbieden.


Vrijdag tot 12:00 uur les 
Vanwege het enorme personeelstekort in het basisonderwijs is het ons helaas niet gelukt vrijdag 
middag open te zijn. Dit is anders dan in de schoolgids staat. We hopen dit namelijk nog te kunnen 
oplossen. Of dat lukt weten we nog niet. Er moeten tenminste twee professionals in het gebouw 
aanwezig zijn om wettelijk open te mogen zijn. Dat is op alle dagen gelukt, behalve op vrijdag 
middag. Dat betekent dat de kinderen vrijdag om 12:00 uur uit zijn en thuis komen.


Schoolgids, vakantie- en studiedagen en ziekmelding 
In de bijlage vind u de schoolgids. Op pagina 33 van de schoolgids vind u het vakantierooster en 
het rooster voor de  studiedagen. Neemt u die AUB over in uw eigen agenda. De school is op die 
dagen dicht! Ziekmeldingen doet u net als vorig jaar tussen 7.45 en 8.15 uur op de mobiele telefoon 
van school 06 – 49 778 728.


De covid maatregelen 

Het schooljaar 20-21 start ook met maatregelen zoals gesteld door de overheid op 8 juni.

 

Doel De school kunnen openen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel,

cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij

willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken.

We streven naar een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.

De invulling is op grond van:


2

NIEUWSBRIEF 1 15 AUGUST 2020



 

• Het RIVM/GGD-advies.

• Afspraken op bestuursniveau.

• Afspraken op schoolniveau (team, we hebben nog geen MR)

• Wij gaan ervan uit dat we alle leerlingen weer mogen ontvangen in het nieuwe jaar. 

• Maatwerk blijft mogelijk voor gezinnen die(vrijwillig) in quarantaine zijn of met “milde” klachten 

(eventueel wachtend op testresultaten.)


Inloop 1e schooldag:

Normaliter ontvangen wij ouders/verzorgers aan de start van het schooljaar graag binnen

De Wildzang. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. Voor ouders/verzorgers die

zich wel fijn voelen bij zo’n eerste ontmoeting op afstand zal er bij droog weer koffie/thee

staan op het plein. Ik sluit daar natuurlijk bij aan op gepaste afstand.


Leerlingen mogen naar school:


Voor alle kinderen van de Wildzang gelden de normale regels voor thuisblijven:


• Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19

• (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden 

Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); als een huisgenoot van het kind koorts (boven 
38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking

wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.


Meld ten alle tijden klachten bij directie per mail: directie@montwildzang.nl 

• Signaleren wij dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft, dan worden 
ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 


• Ook in dit geval wachten de ouders buiten op de stoep, de leerling gaat naar buiten

• Signaleer je dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde stappen 

als hierboven beschreven.


Inrichting van de lokalen

Ventileren van het lokaal is extra belangrijk, gelukkig helpt het weer in deze tijd mee om

ramen en deuren lekker open te gooien. 


Schooltijden en vrije dagen

Wij hanteren in deze periode onze gebruikelijke schooltijden (zie schoolgids). De lessen

beginnen om 8:30 leerlingen komen zelfstandig binnen via:


De groepsdeur/ klasdeur rechts van de hoofdingang. De Juf of Meester staat daar wanneer we naar 
binnen moeten.


Pauzetijden /spel en buitenspelen

De leerlingen mogen in de pauze buiten spelen. Met één klas van 10 leerlingen hebben we 
tegelijkertijd pauze. 

Bewegingsonderwijs:  Wij bepalen in overleg in de eerste tweeweken van de school een rooster 
voor onze lessen bewegingsonderwijs. Zolang het weer het toelaat zijn deze lessen buiten.

Sportactiviteiten en toernooien zijn nog steeds niet mogelijk. Ook omdat dit
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organisatorisch de betrokkenheid van volwassenen (ouderhulp) vraagt.


Ouders in de school 

• Ouders/verzorgers zijn niet welkom in school.

•  We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te 

respecteren. Wanneer u dit niet doet kunt u hierop aangesproken worden.

• Oudergesprekken zoveel als mogelijk online.


Halen/brengen 

• Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school.

• Kom zoveel mogelijk alleen.

• Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan zwaaien.

• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen ook weer naar buiten gebracht.

• De ouder wacht buiten het schoolplein.

• Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer vertrekt.


Eten en drinken

De leerlingen nemen groente en fruit mee naar school voor het kleine pauze moment. Woensdag en 
vrijdag zijn de uitzondering op deze regel. 

• Leerlingen mogen geen voedsel delen.

• Leerlingen kunnen zelfstandig het eten en drinken open maken. 

• ( Verpakte )traktaties zijn op dit moment nog toegestaan. 

• Traktaties met zo min mogelijk hand contact. (Chips, ijsje)


Schoonmaak

Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel

mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:   
 
• Regelmatig handen wassen zowel leerlingen als medewerkers.

• Dagelijkse intensieve schoonmaak

• Regelmatig ontsmetten van leermiddelen zoals Snappets, speelmateriaal en werkplekken. 

• De combinatiegroep heeft nieuwe zeeppompjes, desinfecterende handgel, papieren handdoekjes 

en oppervlaktesprays.


Intern begeleider

Helaas starten wij het schooljaar zonder intern begeleider. Een oplossing is gelukkig dichtbij. Heeft u 
vragen rondom leerlingenzorg, onderzoeken mailt u dan naar IB@montwildzang.nl. Deze email wordt 
zolang nodig gemonitord door de directeur. Onze nieuwe IB’er heeft straks ook contact met 
bijvoorbeeld GGD, schoolmaatschappelijk werk en het jeugdfondsport en cultuur. Mocht u een 
vraag hebben waarbij zij u wellicht kan helpen mail dan naar: IB@montwildzang.nl. 

Administratie

Wanneer u een bijdrage wil leveren als ouder, een problemen ondervindt, of vragen heeft over 
schoolmails, de nieuwsbrief, schoolgeld, Klasbord, etc. Stuur dan een mail naar: 
directie@montwildzang.nl


Rookvrij schoolplein 
Sinds 1 augustus 2020 geldt de wettelijke verplichting voor scholen om te voldoen aan een

rookvrij schoolplein. Deze maatregel geldt daarna te allen tijde (24 uur per dag en 7 dagen
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per week) en betreft dus iedereen die zich op het schoolplein begeeft (personeel, ouders,

stagiaires, leveranciers, werklui, bezoekers). Op het schoolplein zelf wordt dit binnenkort 
aangegeven met borden en enkele tegels. Ons schoolgebouw zelf is al langer een rookvrij gebouw. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met deze wettelijke verplichting

bereiken, dat onze jongeren later niet gaan roken. Het zal duidelijk zijn waarom dat nog

steeds heel belangrijk is. Roken (en meeroken) zijn helaas nog de belangrijkste bronnen

van gezondheidsverlies en erger. Met een rookvrij schoolplein willen we onze kinderen

helpen een gezonde keuze te maken en hen een goed voorbeeld geven. Uit onderzoeken

blijkt namelijk, dat ongeveer de helft van de jongeren hun eerste sigaret rookt op een

schoolplein. Kinderen die anderen zien roken, gaan zelf ook eerder roken. Daarom hebben

wij als school en ouders/verzorgers een grote verantwoordelijkheid om deze maatregel te

handhaven. Onze kinderen horen les te krijgen in een rookvrije omgeving. Daar hoort als

gezonde school een rookvrij schoolplein bij. Met zijn allen kunnen we daar op letten en een

goed voorbeeld doet goed volgen. 


Wanted MR geleding! 
Op dit moment heeft onze school geen MR. Elke school is een gemeenschap van Leerkrachten, 
ouders/ verzorgers en kinderen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat ouder op een 
constructieve wijze inspraak hebben in wat er gebeurd op de school. De MR raad is hiervoor 
bedoelt. Wij willen u heel graag uitnodigen deel te nemen aan de MR geleding. er is ruimte voor 
twee ouders. Wij zoeken ook ouders die zouden willen ondersteunen, bijvoorbeeld in de schooltuin. 
Interesse? Mailt u naar directie@montwildzang.nl.
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