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OBS de Zilveren Maan 
Ladderhaak 1 
2421 NK  Nieuwkoop 
Tel : +31 172 52 00 65 
Email : info@obsdezilverenmaan.nl 

Nieuwsbrief 14 april ’22 

 Supergezellig Paasontbijt 
 
Vanochtend startte de schooldag feestelijk met 
het paasontbijt. Jullie hebben hard meegeholpen 
hier een succes van te maken, bijna alle leerlingen 
hadden de juiste spullen meegenomen om van 
het paasontbijt te kunnen genieten. Fantastisch! 
En smullen deden ze…  
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Open Podium 
 
Afgelopen vrijdag mochten de kinderen van groep 3B optreden voor de kinderen uit groep 3a en 
voor groep 4. Wat was het spannend en leuk! De kinderen deden het liedje " ik en jij", daarna 
mochten een aantal kinderen een mop vertellen en als afsluiting mocht iedereen dansen op een 
liedje, knap gedaan kanjers!! Daarna was het de beurt aan groep 4a om op te treden voor groepen 
3 en 4b. 

 
  

 

De kinderen 
hebben 
grandioos 
gedanst op het 
nummer 
FitTop10 van de 
koningsspelen 
voor het open 
podium.  
 

Hooggeëerd 
publiek… 
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Heerlijk weer buiten gymmen 
 
De eerste warme zonnige dagen van dit jaar hebben we weer 
binnen. Een prachtig moment om lekker buiten te gymmen. 
Woensdag werd het zelfs meer dan 20 graden: zomers warm! 
Meester Rick’s lessen op de voetbalvelden zijn zwaar favoriet 
onder de kinderen.  

 

Vakanties en studiedagen volgend schooljaar bekend 
 
Voor de planners onder ons: in de agenda van het ouderportaal staan de vakantiedagen en 
studiedagen weer gepland. Handig voor de vroegboekers. 
 

Een klein puntje van 
aandacht is wel dat het niet 
de bedoeling is dat in de 
week voorafgaand of na de 
schoolvakanties, verlof 
wordt verstrekt aan 
leerlingen. We hebben een 
heel vol programma en na 
de coronaperiode wordt er 
extra hard gewerkt om de  

opgelopen achterstanden weer recht te trekken. Ook voor de laatste dag voor de vakantie geldt de 
leerplicht.  

AVG toestemming 
 
Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons via het ouderportaal het verzoek gekregen het 
AVG-toestemmingsformulier in te vullen. Daarop staan vragen over het gebruik van foto’s van uw  
kinderen in nieuwsbrieven en de schoolgids of op de website (facebook). Foto’s gebruiken wij niet 
om mediacampagnes te voeren. In de nieuwsbrief is de lezersdoelgroep bijvoorbeeld zeer beperkt 
tot alleen de ouders en verzorgers van onze leerlingen.  
 
Dit jaar is dit formulier geïntegreerd in het ouderportaal. U hoeft  daarom niet elk schooljaar meer 
het papieren formulier in te vullen, maar nu slechts één keer digitaal. Daarna kunt u zelf  
veranderingen kunnen doorvoeren als u dit wenst.  
 

vakanties van t/m

Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022

Kerstvakantie 24-12-2022 8-1-2023

Voorjaarsvakantie 25-2-2023 5-3-2023

Goede vrijdag 7-4-2023

Tweede paasdag 10-4-2023

Meivakantie 22-4-2023 7-5-2023

Hemelvaart 18-5-2023 21-5-2023

Tweede pinksterdag 29-5-2023

Zomervakantie 8-7-2023 20-8-2023

Datum Vrij 

16-11-2022 Studiedag

23-12-2022 Middag vrij

10-2-2023 Studiedag

13-2-2023 Studiedag

24-2-2023 Vrij

30-5-2023 Studiedag

22-6-2023 Studiedag

7-7-2023 Middag vrij
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 Zoals u links kunt zien is er nog 
verbetering mogelijk in de respons. 37% 
van de ouders/ verzorgers heeft het 
formulier ingevuld. 
 
Wij gaan de ouders/verzorgers die nog 
niet hebben gereageerd daarom 
binnenkort een reminder sturen met het 
verzoek dit AVG toestemmingsformulier 
alsnog in te vullen.  
 

 
Hoe vult u het AVG toestemmingsformulier in? 
U logt in op de website van het ouderportaal vanachter een computer.  
Eventueel kunt u ook vanuit de App op uw telefoon onder uw account 
klikken op de knop ‘Open web-portaal in browser ‘. Klikt u in de browser 
op uw account (rechtsboven in het scherm) en kies voor de optie ‘Mijn 
Privacy’. Er verschijnt dan een pop-up-scherm waarin u onderin voor het 
AVG  toestem-mingsformulier kunt kiezen. U hoeft dan alleen nog maar de 
vragen te beantwoorden. Uw respons wordt zeer op prijs gesteld. Het is 
dan exact duidelijk voor ons waar u toestemming voor geeft en waarvoor 
niet.  

Covid beleid 
 
Nederland is weer open. Vanwege het beloop van de huidige virusvariant en het feit dat we beter  
bestand zijn tegen het virus door opgebouwde immuniteit, zijn er de afgelopen tijd versoepelingen  
doorgevoerd. We zouden het bijna vergeten, maar het virus is er echter nog steeds, waardoor het 
belangrijk blijft om op te blijven letten en te voorkomen dat we elkaar besmetten. De GGD 
Hollands midden heeft het beleid voor onderwijsinstellingen en kinderdagopvang 7 april 
aangepast. Samengevat zijn dit de  volgende maatregelen en versoepelingen: 
 
Testen 

• Vanaf 11 april hoeft u na een positieve zelftest geen confirmatietest meer te doen bij de 
GGD. 

• Het preventieve testbeleid, 2 keer per week een zelftest voor medewerkers en kinderen 
vanaf groep 6, is komen te vervallen per 15 maart 2022. Wel blijft het advies een (zelf)test 
te doen bij klachten. 
 

Isolatie 
Bij een positieve testuitslag moet volwassenen en kinderen direct in isolatie. De isolatieduur is 
minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de klachten zijn 
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ontstaan, dat is dag 0. Als het een asymptomatische besmetting betreft, wordt de testdatum als 
dag 0 gezien. De isolatie 
kan beëindigd worden na 5 dagen als de klachten 24 uur weg zijn. Als er nog wel klachten zijn, 
wordt de isolatie verlengd tot 24 uur klachtenvrij met een maximale isolatieduur van 10 dagen. De 
isolatieduur kan gemakkelijk berekend worden op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/. 
 
Quarantaine 
Uitzondering voor kinderen  
Kinderen op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs die huisgenoot (categorie 1) 
of overig nauw contact (categorie 2) zijn, hoeven niet in quarantaine. Wel is het advies om contact 
met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste risicovolle contactmoment. 
Bij het ontstaan van (milde) klachten wordt geadviseerd thuis te blijven en te testen. Deze test 
mag een zelftest zijn. Bij aanhoudende of verergerende klachten wordt aangeraden eenmalig 
opnieuw te (zelf)testen. Indien deze test negatief is, mag het kind naar school.  
 
Mondkapjesplicht  
Met ingang van 23 maart is het niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in het openbaar 
vervoer, hieronder valt ook het leerlingenvervoer.  
 
Basisadviezen om verspreiding te 
voorkomen  
Het advies blijft om bij klachten thuis te 
blijven en een zelftest af te nemen. De 
overige geldende basisadviezen tegen 
corona zijn; handen wassen, hoest en nies 
in je elleboog, zorg voor voldoende frisse 
lucht en haal een vaccin, booster- of 
herhaalprik. Meer informatie vind je op de 
site van de overheid ‘maatregelen om 
versrpeiding van het coronavirus te 
beperken’. 
 
Beslisboom  
De beslisboom voor kinderen van 4 – 12 
jaar is zeer de zeer overzichtelijke BOinK 
beslisboom opgesteld door BOink, AJN (de 
jeugdartsen van Nederland) en 
goedgekeurd door het RIVM. Klikt u op de 
link voor de volledige beslisboom met 
instructie. 
 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/538773/1-Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8---BOinK-AJN-RIVM_-250222-%281%29.pdf
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/538773/1-Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8---BOinK-AJN-RIVM_-250222-%281%29.pdf
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/538773/1-Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8---BOinK-AJN-RIVM_-250222-%281%29.pdf
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Melden en communicatie van besmettingen in de klas 
Het melden van een coronabesmetting valt onder de AVG en het medisch geheim. De school mag 
dit niet vragen en registreren. Een ziekmelding via het ouderportaal van een zieke leerling is wel 
verplicht. We vinden het fijn dat u ons op de op de hoogte houdt. In deze fase gaan we niet meer 
over tot het melden van de coronabesmettingen in de klas.   

Eindstand statiegeldactie 
 
Vlak voor Pasen is de inzamelactie van statiegeldbonnen/ - 
geld voor Oekraïne afgerond. De kinderen hebben er een 
enorm succes van gemaakt. Er is maar liefst ruim €1.500 
opgehaald! 
 
Wij gaan alle bonnen sorteren op winkel en verzilveren. Als al het geld binnen is, wordt het gestort 
op giro 555. 
 
Heel veel dank, ook aan de ouders voor deze warme support.  

Leren rekenen met plezier! 
 
Sinds kort heeft De Zilveren Maan gekozen om aanvullend op het lesmateriaal ook te gaan werken 
met rekenspellen bij leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Ze vervangen niet 
de lesmethodes en worden niet aan alle leerlingen aangeboden. De rekenspellen zijn afwisselend 
geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Aan de orde komen getalbegrip, 
bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. In sommige spellen ligt de nadruk op 
het verkennen van een rekeninhoud, bij andere spellen gaat het meer om het oefenen van 
bepaalde basisvaardigheden en weer andere spellen vragen om het toepassen van inzichten, 
strategieën, kennis en vaardigheden.  
 
De Zilveren Maan kiest niet zo maar een spel. We maken gebruik van de SLO (Stichting Leerplan 
Ontwikkeling). De stichting timmert al bijna 50 jaar aan de weg, verbindt onderwijspartijen met 
elkaar en voert het gesprek over de inhoud van het onderwijs samen met leraren, schoolleiders en 
andere partners om zo de kwaliteit van het onderwijs een impuls te geven.  
 
In de komende nieuwsbrieven elke zetten we elke keer een spel in het zonnetje.  


