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Agenda 
23-11 
Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

2-12 
Schoen zetten. Graag een schoen 
meegeven aub. 
4-12 
Sinterklaasfeest 
gr 1-4 om 12:00 u vrij 
gr 5-8 om 15:00 u vrij 

18-12 
Start kerstvakantie groep 1-8 om 
12:00 uur. 

Studiedag 4 januari 2021 
Een dezer dagen ontvangt u van-
uit het bestuur van SOPOH een 
brief  waarin een extra studiedag 
voor alle SOPOH-scholen wordt 
aangekondigd. In overleg met de 
Raad van Toezicht, de Onderwijs-
inspectie en alle andere schoolbe-
sturen is besloten dat alle school-
teams op zeer korte termijn ge-
schoold moeten worden in hybri-
de onderwijs. De huidige situatie 
vraagt om afstemming en een ge-
lijke vaardigheid en kennis van 
alle schoolteams. In de brief  die 
volgt wordt dit uitgebreid toege-
licht. Bij deze 
breng ik u al-
vast op de 
hoogte. 

Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaas-
feest. Wij kijken daar nu al naar uit Wij vieren dit 
feest geheel Coronaproof. Sint zal dit jaar niet de 
groepen bezoeken, maar de groepen bezoeken de 
Sint. Ook wij reizen af  naar Zwalk, daar waar de Sint op nationa-
le televisie ook is onthaald. Vanzelfsprekend zijn wij voor 12 uur 
weer terug op school, zodat u uw kind (groep 1-4) weer kunt op-
halen. Dit is de wens van de Sint. De PO-Raad en bestuur heb-
ben gesteld om het Sintfeest coronaproof  te organiseren. Aange-
zien evenementen verboden zijn en geen groepsvorming mag 
plaatsvinden, is het niet toegestaan dat u als ouder aanwezig bent 
bij het bezoek aan de Sint. Wij vragen u deze maatregel, gesteld 
door de overheid en ondersteund door ons, te respecteren. De 
kinderen zullen een geweldige feestdag beleven. Wij zijn blij dat 
de Sint in zijn drukke agenda nog wel tijd heeft om deze ochtend 
met de kinderen van Dik Trom door te brengen. 
 

Bericht van de burgemeester 
Pakjesavond is in gevaar! Het is ieder jaar weer een verrassing: 
zou Sinterklaas wel komen? Maar dit jaar is het spannender dan 
ooit. Want net als iedereen moet ook Sinterklaas zich aan de co-
rona-maatregelen houden. Het Pietenhuis is te klein om alle Pie-
ten mee te nemen, want ze kunnen dan geen anderhalve meter 
afstand houden. Burgemeester Marianne Schuurmans is dan ook 
bezorgd: als Sint maar niets vergeten is. Want zonder pakjes 
komt pakjesavond in gevaar! Zijn jullie ook zo nieuwsgierig of  
het allemaal wel goed zal gaan? En of  Sint alle pakjes wel bij zich 
heeft? Kijk dan vanaf  16 november op facebook, instagram of  
tiktok of  het zal lukken om pakjesavond in Haarlemmermeer te 
redden. op maandag 16 november, 2e op donderdag 19 novem-

ber, 3e op maandag 23 november , 4e op 
donderdag 26 november, 5e op maandag 30 
november, 6e op donderdag 3 december.  

Elke keer om 16.00 uur.  



 

 

 

 

Bericht van VO-scholen 
Geen doorgang open hui-
zen/open dagen VO scholen 
Kernprocedure AMSTEL-
LAND - voorjaar 2021 
Vanwege de Corona-pandemie 
hebben alle scholen voor voortge-
zet onderwijs in de Kernprocedure 
Amstelland besloten geen Open 
Huizen en geen Open Dagen te 
organiseren. Wel zal iedere school 
in digitale vorm een alternatief  
aanbieden. De scholen in 
de Kernprocedure Amstel-
land zullen voor de huidige groep 
8 leerlingen eigen kennismakings-
activiteiten organiseren, zonder 
ouders of  andere volwassenen. De 
activiteiten zullen op de websites 
van de individuele scholen worden 
gepubliceerd. U bent hierover op 
de informatieavond op 17 novem-
ber jl geïnformeerd. 

 

Kerstfeest op Dik Trom 
Vanwege de huidige maatregelen 
en onze verantwoordelijkheid naar 
zowel u als naar onszelf, organise-
ren wij het kerstfeest dit jaar op 
een andere en ook bijzonder ge-
zellige wijze. De kerstcommissie 
en de Ouderraad werken dit op dit 
moment in hoog tempo uit. Ge-
lukkig staan wij ook in contact met 
alle scholen van sopoh en  samen 
werken wij een aantal mogelijke en 
haalbare scenario’s uit. Wij kunnen 
u alvast melden dat het samenzijn 
overdag zal plaatsvinden. Nadere 
informatie 
volgt zo 
spoedig mo-
gelijk. 

 

 

 

Noodplan 
Met het team hebben wij een noodplan opgesteld waarin staat 
wat te doen en hoe te handelen bij afwezigheid / ziekte van de 
leerkracht, leerlingen en ouders. Wat betekent dat voor de con-
tinuïteit van het onderwijs voor uw kind? Waar liggen de moge-
lijkheden? Hoe wordt het onderwijs vorm gegeven? Vraagstuk-
ken waarover wij ons, samen met het bestuur van SOPOH, 
over hebben gebogen. Het doel is om de onderwijstaak vorm 
te geven op een manier die passend is bij de mogelijkheden van 
dat moment. Dit noodplan is ook gedeeld en akkoord bevon-
den door de MR. De strekking van dit noodplan is als volgt: 

- De duurzaamheid van de leerkracht  staat bovenaan. In deze 
tijd wordt veel van hen gevraagd. 
- De aandacht voor de kinderen op school heeft prioriteit. De 
enkele afwezige leerling neemt niet online deel aan de les. 

-Indien een kind langere tijd thuis moet zijn, kan een dag na de 
afmelding een werkpakket bij de leerkracht opgehaald worden. 

- Bij ziekte van de leerkracht wordt de uiterste best gedaan een 
vervanger te zoeken. Indien deze niet beschikbaar is, krijgen 
ouders een mail dat hun kind thuis moet blijven. 

- Zolang de kleutergroepen nog klein zijn, kunnen deze bij af-
wezigheid van de leerkracht verdeeld worden tot een max. van 
25 leerlingen. 

- Bij afwezigheid van de leerkracht langer dan 2 dagen, wordt 
een werkpakket samengesteld welke door de verdeelouder(s) 
opgehaald kunnen worden. Op deze wijze werkten wij ook in 
maart. 

- Indien een collega positief  getest is op COVID-19, ligt de 
prioriteit op herstel. In de regel heeft de leerkracht geen 
(online) contact met de leerlingen, tenzij de leerkracht nauwe-
lijks klachten heeft en zich in staat voelt te werken. 

- In het ergste geval kan een groep max. twee weken thuis zijn 
indien de leerkracht besmet is met COVID-19 en moet herstel-
len. De schoolleiding draagt dan zorg voor de communicatie 
aan de ouders en het samenstellen van het werkpakket voor de 
leerlingen. 

- Bij een groot aantal besmettingen in de school beslist de 
GGD wanneer een school moet sluiten en voor hoe lang. Dit 
gebeurt in overleg met het bestuur. 

 

Voor de volledigheid is het opgestelde noodplan als tweede bij-
lage bij deze mail meegestuurd. 

 


