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Beste ouders, 
 
 
We zijn na de herfstvakantie weer lekker 
gestart! 
 
De komende periode werken we aan het 
thema Kunst! 
 
 
 
 
Brengen en ophalen van leerlingen groep 1 t/m 3 
Sinds de herfstvakantie gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 3 zelfstandig de school 
binnen. Dat was eventjes spannend, maar gaat gelukkig heel erg goed!  
Alle leerlingen komen rustig de school binnen, wassen hun handen en gaan de klas in. 
Hierdoor kunnen alle juffen op tijd beginnen met de lessen! 
 
 
Veiligheid tijdens het brengen en ophalen 
Het valt op dat ouders hun auto soms op de stoep stilzetten. Gaarne autoś in de daarvoor 
bestemde vakken parkeren. Dit vergroot de veiligheid voor de kinderen.  
 
 
 
 
 
  



Uitreiking Skills Box  
Afgelopen dinsdag hebben wij de Skills Box in ontvangst mogen nemen.  

Deze is ontwikkeld via een 
samenwerkingsverband tussen Presikhaaf 
Schoolmeubelen, Sportbedrijf Arnhem, 
Decathlon, en JOGG.  
 
De Skills Box is gevuld met allerhande 
buitenspeelmaterialen, zodat tijdens de pauzes 
meer leerlingen tegelijkertijd met plezier aan het bewegen, spelen en sporten gaan op hun 
eigen niveau. 
 
 
Jeugdjournaal in de gymles 
Vrijdag 30 oktober krijgen wij bezoek van het jeugdjournaal. De afgelopen jaren hebben we 
meegewerkt aan het onderzoek ‘Bewegen kan je leren’ van Sebastiaan Platvoet.  
Het Jeugdjournaal komt naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek een reportage 
maken over hoe op het JongLeren gymles wordt gegeven.  
Als we weten wanneer dit wordt uitgezonden, dan laten we dat de kinderen weten.  
 
 
Nieuws van de ouderraad 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Wilt u er aan denken deze over te maken, 
zodat de ouderraad daarvan allerlei activiteiten kan organiseren? 
 
Daarnaast is de ouderraad op zoek naar nieuwe ouders die samen met het docententeam 
verschillende activiteiten binnen en buiten de school bedenkt en organiseert. Lees voor 
meer informatie de brief in de bijlage. 
 
  



Luchtkwaliteit Omnibus / Het Jongleren 
 
Beste ouders,  

Via deze mail  willen ik jullie informeren over de ventilatie op Het JongLeren / Omnibus . 
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 
discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door jullie van actuele informatie te voorzien willen 
we jullie op de hoogte houden van de stand van zaken.  

Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via 
de lucht een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek 
waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende 
maatregelen te adviseren ter voorkoming van verplaatsing van het virus door de lucht. Er 
wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te 
volgen. Dat geldt ook voor scholen.  

Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de 
overdracht van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate 
ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te 
gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19.  

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan 
reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister 
Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de 
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende 
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op 
Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk 
dat scholen een plan van aanpak opstellen.  

Flores Onderwijs heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van 
onze school. De ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen van het 
Bouwbesluit 2012.  

De Omnibus/JongLeren valt onder categorie 1  

Categorie 1: scholen die de ventilatie op orde hebben volgens Frisse scholen klasse B 
en/of bouwbesluit 2012 

We houden rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat 
betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte 
zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Er zijn op onze school 
geen aanvullende maatregelen nodig.  

Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Een lijst met veelgestelde vragen over 
ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden 
op weeropschool.nl/ventilatie.  
  
Met vriendelijke groet, 
Jack van der Beek 


