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Van de directie        
 

Gedeeltelijke lockdown!  
Sinds de persconferentie vorige week dinsdag 13 oktober weten we het. Nederland zit in weer in 
een soort lockdown, weliswaar nog een gedeeltelijke. De scholen blijven nog open. Vorige week 
hebt u een Nieuwsbrief van NoorderBasis gehad waarin staat dat onze scholen in de komende 
periode de strengste maatregelen intern en extern nemen. Het enige doel is: besmettingen in 
school tegen te gaan en alleen de noodzakelijkste activiteit, namelijk onderwijs geven aan de 
kinderen, door te laten gaan. Voor onze school en ons team is dat ook best wel ingrijpend, ook al is 
dat door jullie als ouders aan de buitenkant misschien niet direct waarneembaar.  
De personeelskamer dicht, niet meer gezamenlijk koffiedrinken, niet samen vergaderen, niet meer 
fysiek overleggen (alleen nog in TEAMS!), zoveel mogelijk na schooltijd thuis werken etc. zijn 
allemaal maatregelen die voor al onze 33 scholen gelden. Als er één school is waar dat wel heel erg 
noodzakelijk is, dan is het wel de grootste  school, namelijk de Parel. Met dagelijks 375 kinderen en 
wekelijks 40 volwassen medewerkers in school is de op de loer liggende coronabesmetting haast 
niet uit te sluiten. Twee of drie personeelsleden besmet en de school moet dicht…. Dat moeten we 
koste wat het kost voorkomen! 
 
Daarom enkele wijzigingen voor de nabije toekomst: 
 

• Volgende week komt de fotograaf niet. Wordt uitgesteld naar het voorjaar. 

• De studiemiddag van het team op 26 november gaat niet door. De kinderen zijn dan dus 
NIET vrij, maar hebben gewoon school. 

• Geplande kijk-/spreekavond gaat niet door (donderdag 29 oktober). 

• Gesprekken met ouders over hun kind in school, alleen nog als het hoognodig is voor de 
voortgang van het onderwijs aan uw kind. De regel is: nu even niet. 

• Er komen alleen nog externe mensen (deskundigen en ouders) in school als dat strikt te 
maken heeft met de voortgang van het onderwijs en het niet anders kan. 

• Al onze stagiaires (en dat zijn er voor onze school heel wat) zijn afgezegd. Voor hun een 
grote teleurstelling, aangezien daarmee de voortgang van hun studie onderbroken wordt. 

• Doedag Gomarus voor groep 8 onder schooltijd is afgezegd. 

• Alle geplande fysieke vergaderingen in school (ook ’s avonds) worden afgezegd. 

• TSO moet wel doorgaan, aangezien dit onmisbaar is voor de voortgang van het onderwijs. 
Dit gaat op dezelfde manier als voor de herfstvakantie. Medewerkers blijven zoveel 
mogelijk buiten de school, binnen de school gebruiken we mondkapjes.  

• Eerder is gemeld dat Sinterklaas nog wel op school zou komen, maar zonder pieten. Dat 
gaat ook niet meer door. Sinterklaas en Kerst wordt zonder ouders en zonder ouderhulp in 
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school alleen nog in de eigen klas gevierd. Het Sinterklaasfeest wordt nu een gezellige dag 
in de eigen klas.  

 

Allemaal maatregelen waar niemand vrolijk van wordt. ‘Moeten we dat nu ook al van de kinderen 
afpakken’, hoorden we iemand zeggen. Helaas, het kan niet anders. Het alternatief is immers code 
zwart; de totale lockdown. Wij vragen daarom hierbij jullie als ouders, die soms zelf ook zwaar 
getroffen worden, naar jullie begrip en jullie  medewerking aan de genomen maatregelen, hoe 
ongemakkelijk ook.  
 
We vragen daarom ook jullie gebed, dat het schoolteam gezond mag blijven en het onderwijs voor 
jullie kinderen op De Parel dagelijks kan blijven verzorgen. Op school dragen we jullie gezinnen ook 
wekelijks op in onze teamgebeden die uiteraard wel doorgaan. 
Laten we onszelf vooral realiseren dat wij christenen zijn die nu des te meer bepaald worden bij de 
tekenen van de eindtijd waarin we nu leven. We hebben het niet in de eerste plaats van het hier en 
nu te verwachten, maar we leven met Christus die zal terugkomen. Misschien al binnenkort! 
 

Ventilatie en corona 
Naar aanleiding van de vraag van minister Slob aan schoolbesturen 
om te inventariseren wat de staat van ventilatie op scholen is, heeft 
schoolbestuur NoorderBasis opdracht gegeven om te inventariseren 
wat de stand van zaken is op de NoorderBasis scholen met betrekking 
tot ventilatie. Ook bij ons op De Parel is een onderzoek gedaan door 
bureau Syplon.  
 
Uit de meting is gebleken dat door het openen van ramen en deuren 
zoveel frisse lucht het lokaal binnenkomt, dat in bijna alle lokalen het 
CO2 gehalte daalt onder de RIVM-richtlijnen, wat positief is. In 2 
lokalen is een te hoge CO2 gehalte gemeten, net boven de RIVM-
richtlijn. Het advies vanuit het bureau Syplon was om CO2 meters aan 
te schaffen om te kijken op welke momenten het gehalte te hoog is 
en wat daar evt. d.m.v. ventilatie aan te doen is.  Dit advies hebben 
we overgenomen en CO2 meters besteld, zodat we kunnen zien hoe 
we de klaslokalen op een goede manier kunnen ventileren.  

 
Oordopjes groep 3-8  
Op school gebruiken we vaak Ipads en Chromebooks voor het onderwijs aan de kinderen. Hierop kunnen de 
kinderen de leerstof die uitgelegd is door juf of meester verwerken, of de kinderen kunnen zelfstandig 
oefeningen doen op eigen niveau.  

 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben we oordopjes gekocht. Oefeningen met spraak of geluid is dan 
niet storend voor de rest van de groep. De kinderen hebben de oordopjes in het vak en zijn voor eigen 
gebruik. Deze gaan ook mee naar de volgende groep bij het nieuwe schooljaar. Elk jaar nieuwe oordopjes 
aan de kinderen geven kost veel geld, daarom vragen we u zelf nieuwe oordopjes aan uw kind mee te geven 
als ze stuk of kwijt zijn.  
 
 
 
 

 


