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Corona maatregelen 
Het kabinet heeft vrijdag 26 november besloten dat scholen openblijven. Daar zijn wij blij mee.  
Wel heeft het kabinet aangegeven dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de scholen 
verantwoord open te houden. Deze maatregelen zijn ook nodig om onze collega's veilig te laten 
werken. Wij realiseren ons dat de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd impact hebben 
op u en uw kinderen. Toch willen wij u vragen om de maatregelen na te leven, zodat wij samen de 
scholen open kunnen houden en het onderwijs fysiek kunnen blijven geven.  

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de 
school bewegen, in de klas mag het mondkapje af. 

• Leerlingen met milde verkoudheidsklachten, zoals een snotneus, blijven vanaf vandaag, 
maandag 29-11  thuis en laten zich testen bij de GGD. Met een negatieve test mogen zij 
weer naar school. 

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen 
met een zelftest. De verwachting is dat de school zal voorzien in zelftesten, indien deze 
door u gewenst zijn. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer wij deze zelftesten 
geleverd krijgen. De locatieleider informeert u hierover. 

• Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan en alleen met 
toestemming van de locatieleider. 

Onze wens is om de scholen zo lang mogelijk, veilig en verantwoord, open te houden om fysiek 
onderwijs te kunnen blijven geven, de leerlingen op school te kunnen begeleiden en hiermee 
(verdere) achterstanden te voorkomen. Bijgevoegde maatregelen dragen daaraan bij. 

Naast het coronavirus, hebben wij ook te maken met een lerarentekort. Concreet betekent dit, dat 
er regelmatig een klas naar huis wordt gestuurd omdat wij de vervanging van een zieke leerkracht 
niet kunnen organiseren. In overleg met de leerkrachten proberen we ervoor te zorgen dat er een 
digitaal onderwijsprogramma klaarstaat waaraan uw zoon, dochter kan werken. Is de afwezigheid 
van de leerkracht van langere duur dan wordt er, zo mogelijk afstandsonderwijs geboden. 

Wij realiseren ons dat wij, deze laatste weken voor de kerstvakantie, veel van u, uw kind(eren), 
maar ook van onze professionals vragen. We gaan er samen voor om onze school open te houden. 
We rekenen op uw medewerking.  

Heeft u hier vragen over dan kunt u altijd contact opnemen met ons via 
m.renaud@entreaonderwijs.nl of via 024-6788522 n.miggiels@entreaonderwijs.nl  
 
Hoogachtend,   
Marlous Renaud en Nardi Miggiels  
Locatieleiders  
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Nieuws van de directie 
De Sint is gearriveerd, weliswaar met een ontbrekend tandwieltje, maar de ervaring van 
voorgaande jaren leert ons dat het allemaal net op tijd goedkomt. In de klassen begint het sintfeest 
steeds meer zichtbaar te worden. De tabberd hangt in de hal bij de ingang van de school naast zijn 
fauteuil en er staat een grote postbus waar alle kinderen hun verlanglijstje, tekeningen en 
kleurplaten in kunnen doen.  
  
Het is erg jammer en vervelend dat corona ook dit jaar weer roet in het eten dreigt te gooien.  
De komst van Sinterklaas op 3 december vieren we zonder u als ouders/verzorgers.  
Het samenkomen is een te groot risico. We maken het feest voor al onze leerlingen zo leuk en 
gezellig  mogelijk, tegelijkertijd rekening houdend met dat wat ‘behapbaar’ is wat betreft de 
spanning en prikkels. In de bovenbouw zijn de lootjes al getrokken en lukt het de één beter dan de 

ander om één en ander geheim te houden      .  
  
De coronapandemie blijft ons land bezighouden en helaas wordt ons onderwijs niet gespaard.  
Er zijn al diverse klassen meerdere dagen thuis moeten blijven. Enerzijds door corona-gerelateerde 
zaken: leerkracht en/of onderwijsassistent met klachten die getest moet worden en 
vervolgens wachtende is op de uitslag. Anderzijds speelt het ontbreken van passende vervanging 

een grote rol. Op dit moment van schrijven zijn er verschillende leerlingen positief getest en is er 
een klas in quarantaine.  
 

We realiseren ons hoe groot de impact  voor u als ouders/verzorgers moet zijn als u ’s morgens of 
’s avonds de boodschap krijgt dat uw kind niet naar school kan. Het doet de leerlingen geen goed 
als het onderwijs stagneert. Tijdens de vorige lockdown zijn er achterstanden opgelopen De 
overheid heeft het onderwijs in NL een grote som geld toebedeeld.  
 
Binnen de locaties van Onderwijs entrea lindenhout (De Berg, De Tapir, De Bron) is zorgvuldig en in 
overleg met de MR, bekeken hoe we deze z.g. NPO-gelden (Nationaal Onderwijs Programma) zo 
effectief mogelijk in kunnen zetten. Op dit moment krijgen verschillende groepjes leerlingen extra 
ondersteuning met name in de vakken lezen, spelling en rekenen. We hopen zeer dat we hiermee 
de leerontwikkeling een flinke duw in de goede richting geven.  

Sint en Kerst  

Sint 
Sinterklaas gaat alweer bijna het land verlaten, maar niet voordat hij een bezoek heeft gebracht 
aan onze school. Sinterklaas komt ons op vrijdag 3 december samen met 2 pieten bezoeken.  
Zij zorgen voor pepernoten en snoepgoed, daarom vragen wij u dan ook  
vriendelijk geen snoepgoed mee te geven aan uw kind. Ook dit schooljaar zijn wij  
genoodzaakt om het sintfeest zonder de aanwezigheid van ouder(s) en/of verzorger(s)  
te vieren door het coronavirus. Donderdag 2 december geeft de gymleerkracht  
een les pietengym. Wij hopen er met z’n allen een mooie viering van te maken.  
Vriendelijke groet, De Sinterklaascommissie 

 
Kerst 
Sinterklaas is nog in het land, 
Je zou zeggen niets aan de hand 
Maar Kerst staat ook voor de deur 
Met zijn glitters, bomen, lampjes en kleur 
 
Zoals jullie weten zijn het gekke tijden  
We moeten dus in het programma snijden 
Dus dit jaar geen kersmarkt of ouders in de klas 
Hiermee zijn wij ook niet zo in ons sas 
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Toch zijn het belangrijke zaken 
Dus we gaan er wel iets leuks van maken 
Wanneer er meer duidelijk is 
Ontvangt u van het definitieve programma van kerstmis 
 
De kerstcommissie 

Parro 

Absenties melden via Parro 
Parro wordt nog steeds verder doorontwikkeld. Zo kunt u sinds donderdag  
11 november ook een absentie- of ziekmelding door te geven via Parro. 
 
U heeft hierover eerder bericht gehad van de leerkracht.  
Hieronder nogmaals de werkwijze:  
Via het hoofdscherm 'groepen' drukt u eenvoudig op het menu 'Absenties'.  
Hier kunt u verschillende meldingen aanmaken, zoals ‘mijn kind is ziek’ of ‘mijn kind is naar de 
huisarts/ tandarts’. 
 
Wilt u een voorbeeld zien van hoe het werkt?  
Kijk dan op de site van Parro:  Parro in actie! - Absenties via Parro – Parro Support 
 
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht of het secretariaat van de 
locatie. Mocht u bellen prettiger vinden, dan kan dat natuurlijk ook nog steeds. 

Medezeggenschapraad Regio Nijmegen  

Medezeggenschapsraad Regio Nijmegen weer compleet 
Afgelopen schooljaar hebben er verschillende wisselingen plaatsgevonden binnen de 
medezeggenschapsraad (MR) van regio Nijmegen. Met een nieuwe voorzitter en twee nieuwe 
leden is de MR weer compleet. Vanuit het team vertegenwoordigen Linsey en Eline locatie de 
Tapir/Bron. Yuri en Melanie vertegenwoordigen locatie de Berg. Ouders/verzorgers worden 
binnen de MR vertegenwoordigd door Lieke Boersma en Karin Roze. Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de MR via ons emailadres: mr@entreaonderwijs.nl 
Met vriendelijke groet, 
Team MR regio Nijmegen. 

Ditjes en datjes 

Klussers gevraagd 
Op een school gebeurt van alles, kinderen spelen rustig, spelen soms iets wilder en hebben plezier. 
Soms gaan hierbij spullen stuk; een skelter, een fietsje enz. 
In de klas maken we gebruik van allerhande hulpmiddelen, zo zijn er schotten die we om de 
leerlingentafel zetten om daarmee de concentratie te vergroten. 
Deze schotten worden soms vies, gaan kapot of hebben niet de juiste maten. 
Onze conciërge heeft gouden handen maar komt tijd te kort. 
Bent u de vader of moeder die interesse heeft om ons zo af en toe te helpen? 
Neemt u dan contact op met Lieke Cornelissen, l.cornelissen@entreaonderwijs.nl 
Veel dank! 
 

Dramalessen 
Op 4 oktober zijn de groepen 1 t/m 5 gestart met dramalessen gegeven door vakdocenten.  
De lessen starten in de aula met twee groepen. Op het toneel in de aula vindt een toneelstukje 
plaats door de dramadocenten. Na het introductiespel blijft een groep in de aula en de andere 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360020679060-Parro-in-actie-Absenties-via-Parro
mailto:mr@entreaonderwijs.nl
mailto:l.cornelissen@entreaonderwijs.nl
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groep gaat terug naar de klas. Daar wordt dan een les gegeven naar aanleiding van het 
introductiespel in de aula. 
 
De groepen 6/7 en 7/8 krijgen van een dansdocent hiphop les. 
Deze lessen zijn mogelijk door een subsidie:  
Cultuureducatie met Kwaliteit, kijk voor meer info op: CMK Nijmegen 
Deze subsidie biedt ons de mogelijkheid om alle kinderen in aanraking te brengen met 
cultuuronderwijs. De Lindenberg cultuurhuis Nijmegen is de penvoerder van deze subsidie.  
 

Schoolplein 
In februari 2019 zijn we begonnen met een plan voor een nieuw schoolplein.  
Door de corona en lockdown heeft het even een tijdje stilgelegen. Maar dit schooljaar gaan we er 
weer mee beginnen! We kunnen subsidie bij de provincie aanvragen voor o.a. een groener 
schoolplein. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Een voorwaarde is 
dat we de kinderen en ouders om hun ideeën vragen over de indeling van het nieuwe schoolplein. 
De kinderen gaan hiermee aan de slag in de klas.  
Wij willen ook aan u, ouders/verzorgers vragen wat jullie ideeën zijn over het nieuwe schoolplein. 
Waaruit zou het groene schoolplein kunnen bestaan? Ddenk hierbij aan de indeling, 
speeltoestellen of groene voorzieningen. Daarnaast is het van belang dat het realistische, 
natuurlijke, uitvoerbare en betaalbare ideeën zijn. We ontvangen de ideeën graag vóór de week 
van 20 december via de Parro-app. De leerkracht stuurt deze door naar de speelplein commissie.  
 
Dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet,  
De Speelplein commissie (Marion, Heleen, Ton en Kim)  

Personeel 
Jette Knijff 
Mijn naam is Jette en ik loop dit jaar stage in klas oranje. Ik ben er op  
woensdag en donderdag. Ik volg de PABO aan de HAN in Nijmegen en zit  
nu in mijn tweede jaar. In mijn vrije tijd teken, schilder en game ik graag.  
Ik heb erg veel zin om dit jaar stage te mogen komen lopen op deze school!   
 

 Lynn Beernink  
 Ik ben Lynn Beernink en ik ben dit jaar stagiaire op de Tapir. Om mij beter te 
 leren kennen zal ik kort iets over mezelf vertellen. Ik ben 22 jaar en ik woon in 
 Nijmegen. Ik zit momenteel in mijn derde leerjaar van de PABO en zal elke 
 woensdag en donderdag stagelopen in klas paars. Mijn stage zal ongeveer tot 
 midden januari duren. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en dan 
 vooral te turnen, snowboarden of surfen. Ook ga ik graag naar het terras of leuke 
dingen doen met mijn vriend of vriendinnen. En tot slot vind ik echt erg gaaf om te reizen en 
telkens nieuwe culturen en delen van de wereld te ontdekken. Ik heb erg veel zin in het 
aankomende halfjaar en ik hoop veel te leren in mijn ontwikkeling naar toekomstige juf!   
 

Meike Derks 
Dag allemaal, ik zal mij even voorstellen! Ik ben Meike Derks, 24 jaar oud en sinds  
kort werkzaam als onderwijsassistent op De Tapir. Op maandag sta ik in de olifanten,  
op woensdag en donderdag in klas geel en op vrijdag in klas paars. De eerste weken  
zijn al goed bevallen dus ik heb veel zin in de rest van het schooljaar! 

 

https://www.cmknijmegen.nl/
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Agenda 

03-12-2021 Sinterklaas viering 
06-12-2021 Studiedag (Kinderen zijn vrij) 
23-12-2021 Kerstviering op school 
24-12-2021 Kinderen zijn om 12.00 uur vrij en hebben kerstvakantie 
  kerstvakantie t/m 9 januari 2022. 
07-02-2022 Studiedag (Kinderen zijn vrij) 
17-02-2022 Nieuwsbrief 
 

 


