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Herfstvakantie 

Van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober is het 
herfstvakantie. De school is dan gesloten. We verwachten de 
kinderen weer op school op maandag 19 oktober. 

 
From Monday 12 October to Friday 16 October it is autumn holidays. 
The school is closed. We expect the children back to school on 
Monday 19 October. 
 
Mondeling Nederlands 
De afgelopen periode is er in alle groepen gewerkt rondom het thema “Familie”. In de laatste week 
voor de herfstvakantie staat er in elke groep een prentenboek centraal. Direct na de herfstvakantie 

gaan we in alle groepen werken over het thema “Herfst”.  
 
In the past period, all groups have worked on the theme “Family”.After the holidays we will work in all 
groups on the theme of “Autumn” 
 

 

 
 
 
 
 
Informatieboekje   
Samen met de nieuwsbrief ontvangen alle gezinnen het informatieboekje van de school. Dit boekje 
bevat informatie over de school die belangrijk voor u is. 
 
Together with the newsletter, all families receive the school’s information booklet. This booklet 
contains information about the school that is important to you. 

 
 
Bezoek Basisschool De Ravelijn 

De leerlingen van de groene groep (meester Jurgen) gaan drie 
keer naar basisschool De Ravelijn in Den Velde, met als doel dat 
Nederlandse kinderen en de kinderen van onze school met 
elkaar kennismaken en elkaars cultuur leren kennen. Dit zal zijn 
op maandag 19 oktober, maandag 26 oktober en dinsdag 3 
november. Vervoer is geregeld. 
Op dinsdag 10 november wordt in de eigen klas besproken hoe 
alle leerlingen dit project hebben ervaren. 
 
The children of the green group will visit Primary School De 

Ravelijn in Den Velde, with the aim to get to know each other and get to know each other’s culture. 
They will visit this school on Monday 19 October, Monday 26 October and Tuesday 3 November. On 
Tuesday 10 November there is an evaluation in the classroom. 
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Website 
Onze school heeft een eigen website, www.opstap-hardenberg.nl.  Hierop staat veel informatie en 
kunt u zien waar we over werken. 
 
The school has it’s own website, www.opstap-hardenberg.nl. On the website you can find a lot of 
information and  you can see what the children do at school. 

 

Corona-maatregelen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het basisonderwijs: 
 

❖ Er hoeft geen 1,5 meter afstand tussen de kinderen te zijn. 
❖ Ouders zijn op afspraak welkom in school 
❖ Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar, en passen strikt de 

hygiënevoorschriften toe. 
 

Een kind met de volgende luchtwegklachten blijft thuis: 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

• als het kind ook andere klachten heeft die passen bij Corona. 

• als het kind een huisgenoot is van iemand met Corona. 
• als een huisgenoot van het kind naast milde Corona klachten ook last heeft van koorts of 

benauwdheid. 

• Een kind met koorts boven 38°C blijft thuis. 

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school. Als iemand 
in het huishouden van het kind getest is voor Corona en een positieve uitslag heeft, moet het kind wachten 
tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven. Bij een ongewoon aantal kinderen 
met klachten (vanaf 3 kinderen per groep) neemt de school contact op met de GGD. 

Corona Measures 
The school applies the RIVM-opinions and the guidelines applicable to primary education. 
 

❖ There doesn’t have to be 1,5 meter distance between the children. 
❖ Parents are welcome in school on appointment 
❖ Adults keep 1,5 meter away from each other at all times and apply the hygiene requirements 

stricktly. 

 
A child with the next (respirations)complaints remains at home: 
Children up to 13 years old can go to school as usual, except: 
 

• If the child also has other complaints that are consistent with Corona. 

• If the child is a roommate of someone with Corona 

• If a housemate of the child in addition to mild corona complaints also suffers from fever or chest 
tightness 

1. A child with fever above 38°C stays at home 
If everyone in the household has no complaints for 24 hours, the child can go back to school. 
If someone in the child’s household has been tested for Corona and has a positive result, the child must wait for 
that person to be complaint-free for 24 hours and then stay home for 14 extra days. 
 
In an unusual number of children with complaints (from 3 children per group), the school contacts the GGD. 
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