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Schoolfruit
Vanaf 12 november starten we weer met het schoolfruit.
Dit betekent dat de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit of
groente op school krijgen aangeboden, dit wordt gefinancierd door de Europese
unie.
Vorig schooljaar hielpen er steeds 2 ouders met het schoonmaken van het
fruit. Omdat dit in verband met Corona nu niet kan proberen we te doen wat
we kunnen als leerkracht samen met de kinderen!
We hebben vorig jaar gemerkt dat de porties niet altijd heel groot zijn, iets
extra meegeven voor de 10uur pauze in de vorm van extra fruit of een broodje
is voor sommige kinderen wel fijn.
We willen u ook vragen om de kinderen op maandag en dinsdag ook zo veel mogelijk fruit mee te
geven in plaats van andere lekkernijen.
Fam Schiferli
In de herfstvakantie hebben Vito en zijn zus Luna heel heldhaftig opgetreden toen hun moeder
onwel werd. Gelukkig gaat het, naar omstandigheden, goed met Marien op dit moment.
Deze gebeurtenis maakt wel dat wij ons ook beseffen hoe belangrijk het is om kinderen te leren
wat ze moeten doen in een noodsituatie. We willen jullie dan ook vragen dit thuis met de
kinderen te bespreken. Wat moet je doen als je iemand die onwel is geworden wilt helpen, aan
wie kun je zo snel mogelijk hulp vragen, etc. We zullen hier in de klas ook aandacht aan
besteden.
Hier kunt u het artikel lezen over Marien en haar gezin:
https://hoogeveenschecourant.nl/artikel/1133440/marien-wortelboer-mijn-kinderen-hebbenmijn-leven-gered.html
Reminder
Denkt u eraan dat de kinderen op 11 november vrij zijn?

Wat als kinderen thuis moeten blijven in verband met (verdenking van) Corona besmetting.
Terwijl we met elkaar proberen om de besmettingen zo veel mogelijk te beperken kan het toch
zijn dat er (een vermoeden van) een Corona besmetting plaats gaat vinden binnen een van de
gezinnen in de school. We zien dat er nu al af en toe ouders zijn die hun kinderen thuis moeten
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houden in verband met de richtlijnen. Op school volgen we de laatste beslisboom van BOINK,
deze vind je in de bijlagen. Twijfel je als ouder, volg deze beslisboom om te kijken of een kind
naar school mag.
Mocht het zo zijn dat het kind thuis moet blijven maar niet ziek is, dan hebben we het volgende
afgesproken.
1. Blijft een kind 1 of 2 dagen thuis? Dan kan het aan de slag met de online mogelijkheden
(gynzy, MOO, Nieuwsbegrip online). De leerkrachten zorgen er samen met directie voor
dat alles zo klaar staat dat een leerling hier ook daadwerkelijk in kan werken. Problemen
met ICT of het programma kunnen ouders via Parro of mail kenbaar maken aan Annika,
inhoudelijke vragen kunnen na 15.00u gesteld worden aan de leerkracht via Parro. We
schrijven een brief voor de kinderen zodat ook zij weten wat ze kunnen doen.
2. Blijft een kind langer dan 2 dagen thuis dan vindt na 1 of 2 dagen een overleg tussen de
leerkracht en ouders online/ telefonisch na schooltijd plaats over de invulling van de
dagen erna, het kan zijn dat ouders dan werk en een weektaak op kunnen (laten) halen
zodat het kind die week aan de slag kan. Ook dan weer kan overleg met de leerkracht via
Parro na 15.00u. Mocht het nodig zijn dan belt de leerkracht ouders of kinderen om te
overleggen.

Ik moet thuis aan het werk, wat nu?
Als je thuis moet blijven omdat iemand in jullie gezin koorts heeft, ziek is of bij iemand is geweest die
Corona heeft gehad dan is dat niet leuk. Je mag niet naar school, niet naar vriendjes en je moet thuis
aan het werk. Toch proberen we het zo duidelijk en handig mogelijk voor je te maken!
De juffen en meesters op school hebben samen afgesproken hoe we er voor kunnen zorgen dat jij toch
lekker aan de slag kunt.
Wat kun je doen:
Op de eerste 2 dagen hebben juf of meester nog niet meteen een weektaak en werk voor jou
klaarliggen, dit moeten ze even gaan voorbereiden. Daarom ga je de eerste dagen het volgende doen:
1. Log in op MOO.nl (als dat niet lukt, vraag jouw ouders even om contact op te nemen met juf
Annika). Daar vind je de oefensoftware van rekenen en spelling. We werken met Wereld in
getallen en Staal. Als het goed is staat het blok open waar je in kunt oefenen.
2. Ook kun je in MOO nieuwsbegrip vinden, daar staat “andere tekstsoort” en “woordenschat”
open en deze kun je ook allebei maken.
3. Zit je in de bovenbouw? Dan kun je ook nog werken aan jouw eigen rekendoel in Gynzy.
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4. Spreek met jouw ouders af hoe lang je moet werken aan een taak of probeer zelf in te schatten
hoeveel tijd je gaat oefenen.
5. Als je klaar bent (het blok is uit en de lessen zijn af), dan kun je altijd nog verder oefenen op de
volgende sites:
a. https://www.junioreinstein.nl/online/home (scroll naar onderen dan kun je gratis
oefenen)
b. Spellingoefenen.nl
c. Tafelsoefenen.nl
6. Ook kun je de volgende dingen nog thuis doen:
a. Boeken lezen
b. Ingewikkelde tekeningen maken
c. Op onderzoek gaan wat je in de tuin kunt vinden en daar een knutselactiviteit mee
doen
d. Een werkstukje maken of informatie opzoeken over een onderwerp
e. Jouw ouders helpen zodat jullie het ook thuis samen doen!
Na 2 dagen overleg je met jouw leerkracht wat je verder gaat doen, je kunt natuurlijk ook altijd de
bovenstaande dingen daarnaast blijven doen.
We weten dat het niet leuk is om thuis aan het werk te gaan, maar we gaan ervanuit dat je net als op
school je best doet en we hopen je heel snel weer te zien!
Lieve groet,
De juffen en meesters van Het Element

Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
Info van buiten
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BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of naar kinderopvang/school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van
het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en
gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor
kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige
versie beschikbaar.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of
zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest
actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

START
Heeft iemand binnen het
huishouden van het kind op dit
moment corona?

BELANGRIJK
Doorloop de beslisboom
van boven naar beneden.
Begin met de startvraag
en volg de vragen in de
aangegeven volgorde.

Ja

Nee

Kind blijft
thuis

Heeft een huisgenoot van het kind
naast klachten die passen bij corona
ook koorts (38,0 graden of hoger) of
benauwdheid?
Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Is het kind
neusverkouden?

WANNEER KAN JE EEN KIND LATEN
TESTEN?

Ja

NEUSVERKOUDHEID
=
loopneus, snot in/uit de
neus (kleur maakt niet uit)
evt. met niezen,
kuchen of
Nee
incidenteel hoesten,
en/of keelpijn.

Heeft het kind in de afgelopen 10 dagen
contact gehad met iemand* buiten het
huishouden van het kind die corona
heeft?
Nee

Heeft het kind koorts (38,0 of
hoger) of benauwdheid of hoest
het (meer dan incidenteel)?**

Kind blijft
thuis

* t.b.v. de GGD:
contacten in
categorie 2 en 3

Ja

Is het kind minder dan 10 dagen
geleden in een oranje of rood
gebied geweest? (kijk op
www.nederlandwereldwijd.nl
voor het actuele overzicht)
Nee

Ja

KLACHTEN DIE BIJ
CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van
reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).

Kind blijft
thuis

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Kind mag
komen

**passen deze klachten bij gebruikelijke/bekende
klachten, zoals hooikoorts of astma? Dan kun je
deze vraag met nee beantwoorden.

Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met een
infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het
landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid:
0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

HOE LANG MOET EEN KIND
THUISBLIJVEN?
Een ziek kind blijft thuis tot het minimaal
24 uur geen benauwdheid, (meer dan
incidenteel) hoesten of koorts meer heeft
gehad. En zolang het kind nog in een
quarantaineperiode zit. Doorloop daarna
de beslisboom opnieuw.

Volg in alle gevallen het advies van de GGD
op. Algemeen geldt:
NIET TESTEN
- Als het kind verkoudheidsklachten heeft
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn), of bekende klachten van
hooikoorts of astma.
- Bij andere klachten die bij COVID-19
kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel)
hoesten.
WEL TESTEN
- Als een kind ernstig ziek is met klachten
die bij het coronavirus passen. Bel dan
meteen de huisarts.
- Als iemand in het huishouden of iemand
met wie het kind contact had positief is
getest op corona en het kind krijgt klachten.
- Als het kind deel uit maakt van een
uitbraakonderzoek. Volg het advies van de
GGD op.
TESTUITSLAG EN DAN?
Volg bij een positieve testuitslag
(coronavirus is aangetroffen) van het kind of
een huisgenoot de instructies van de GGD
op.
Heeft het kind (of een huisgenoot) een
negatieve testuitslag (geen corona), dan
mag het weer naar de kinderopvang /
school, ook als nog niet alle klachten zijn
verdwenen.Tenzij het kind nog in een

quarantaineperiode zit.
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JOGG weetje november 2020
Dit schooljaar delen wij iedere maand een beweegtip met jullie.
Want bewegen is gratis, leuk en gezond!

Beweegtip peuters
Ga samen naar het bos en zoek de mooiste bladeren! Neem ze mee naar huis en maak de leukste
creatie. Benodigdheden: bladeren, lijm, potloden, stiften & krijt. Leg een herfstblad onder een vel
papier. Neem vervolgens een krijtje en ga over het papier heen. Zo komt het herfstblad tevoorschijn.
Ook kun je creatief zijn met bladeren en lijm. Zo kun je hele mooie knutselwerken maken zoals
hieronder of zelf wat leuks bedenken.

Voedingstip: eet zoveel mogelijk fruit uit het seizoen, deze maand zijn dat o.a. appels, peren en
mandarijnen!

Beweegtip 4-12 jaar
Als je dan toch in het bos bent kan je ook gelijk een leuk bosspel spelen, zoals buskruit. Het kan met 3
tot 20 personen en je hebt een bal nodig. Het spel gaat als volgt: de zoeker begint met tellen en de
rest verstopt zich. De zoeker zoekt de rest en als hij iemand gevonden heeft rent hij naar de bal en
roept hij zijn/haar naam. Dan is diegene af. Maar als een ‘verstopper’ naar de bal toe rent en buutvrij
roept, voordat de zoeker bij de bal is en je naam heeft geroepen, mag iedereen weer meedoen en
begint het spel opnieuw! Succes 😊
Voedingstip: wist je dat je kastanjes kunt eten? Moet je er wel voor
zorgen dat het tamme kastanjes zijn. Ze bevatten veel vitamines en
minder vet dan andere noten.

