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Nieuwsbrief februari 2021 

Plezier en genieten 
Als team zijn we blij alle kinderen weer in school te mogen 
ontvangen. Na even wennen heeft iedereen zijn draai weer 
gevonden en wordt er hard gewerkt, veel geleerd, plezier 
gemaakt en gespeeld. We kunnen merken dat er thuis ook flink 
gewerkt is en kunnen mooie volgende stappen zetten met de 
groepen. 

Ouders, heel erg bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit die de 
afgelopen periode van jullie gevraagd heeft! 

Na de voorjaarsvakantie 
Gedurende de voorjaarsvakantie verwachten we een nieuwe 
persconferentie, met hopelijk verruiming van enkele afspraken 
waaraan we ons houden binnen de scholen. We zullen daar zo 
snel mogelijk met elkaar over spreken en in de week na de 
voorjaarsvakantie jullie als ouders op de hoogte brengen van 
eventuele aanpassingen. 

Dat betekent dat we op maandag 1 maart starten zoals we nu 
geëindigd zijn, met dezelfde richtlijnen en afspraken. 

We hopen dat op korte termijn de gymlessen, Hallo Wereld, de 
Sophiaklas en Opmaatklas weer opgestart kunnen worden. 
Ook zouden we het groepsdoorbrekend werken graag weer 
doorgang willen laten vinden. 

Bij het nemen van welke beslissing dan ook, is de veiligheid 
van alle kinderen, ouders en medewerkers leidend. We nemen 
hierover gezamenlijke beslissingen als directeuren in overleg 
de interim directeur-bestuurder van Stichting Op Kop. 

Maatregelen 
Afgelopen week zijn de gymlessen van de andere scholen 
weer gestart in de zaal van de Zuidwester. Zij hebben intern 
andere afspraken gemaakt dan wij over gedeeld gebruik van 
gymzalen. Hierbij viel op dat het te druk werd bij de 
achteringang van ons. 

We hebben afgesproken met de leerkrachten van de Willem 
Alexanderschool dat de ouders die hun kind naar de gymles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

brengen, aan de voorkant van het gebouw wachten op de 
leerkracht. Zo ontlasten we de achteringang. 

De scholen van Stichting Op kop houden zich voorlopig aan de 
afspraak om geen gebruik te maken van gymzalen waar ook 
andere scholen gebruik van maken. Zo doen we er alles aan 
om eventuele risico's verder te verkleinen. Meester Danny 
zorgt voor een alternatief programma op de gymmomenten. 

Mondkapje  
Het is ons en anderen opgevallen dat niet alle ouders van de 
Samensprong een mondkapje dragen in de centrale hal van de 
Zuidwester. We wijzen u er nogmaals op dat dit wel verplicht is 
en belangrijk is voor ieders veiligheid. De medewerkers van de 
Samensprong dragen in het afgesloten schoolgedeelte geen 
mondkapje. Wanneer zij in de centrale ruimte moeten zijn, 
samen met ouders of anderen, zijn onze medewerkers ook 
verplicht een mondkapje te dragen. Hierbij is er dus een 
duidelijk onderscheid tussen het schoolgedeelte van de 
Samensprong en de centrale ruimte van de Zuidwester. 

De vijfde groep  
Vanaf eind maart gaan we intern verhuizen om ruimte te 
maken voor de vijfde groep. De units die geplaats worden, 
vormen een prachtig bovenbouwlokaal, waar groep 7/8 gebruik 
van zal maken. Groep 5/6 en 3/4 schuiven een lokaal op, zodat 
er twee groepen ½ gevormd zullen worden. Juf Wijke en juf 
Gretha zullen elk een van de groepen onder hun hoede nemen 
en we trekken een extra leerkracht aan om de week verder op 
te vullen. De ouders van groep 1/2 houden we de komende tijd 
op de hoogte van alle belangrijke zaken rond onder andere de 
groepsindeling en moment van starten. 

Vanaf eind maart is de Samensprong een school met vijf 
groepen. We zijn ondertussen als team in onderzoek hoe we 
de groepen het beste kunnen verdelen in het schooljaar hierna. 
Optimaal leerrendement, vergelijkbare groepsgrootte en 
aandacht voor ieder kind, passend bij de onderwijsbehoefte, 
zijn hierbij erg belangrijk voor ons. 

Optreden groep 3/4  
Doordat de kinderen een behoorlijke periode niet op school zijn 
geweest, kon het optreden dat gepland stond op 17 februari 
niet doorgaan. We zoeken samen naar een moment waarop dit 
wel kan. We houden u op de hoogte. 

 

 


