
                                    

 

 

    

                                                    7 oktober 2022 

Corona nieuws van stichting Op Kop 
 
Beste ouders en verzorgers, 
  
Zes weken geleden is het nieuwe schooljaar gestart. Bij de 
start hadden we het gevoel dat Corona naar de achtergrond 
was verdwenen. Het mooie nazomerweer versterkte dat 
gevoel. Maar ook hier geldt: schijn bedriegt. Corona was naar 
de achtergrond verdwenen, maar zeker niet weg! 
  
We hebben van de afgelopen 2 Corona jaren geleerd dat een 
volledige lockdown schadelijk is voor de ontwikkeling van 
onze kinderen. Gelukkig ziet de overheid dat ook zo. 
Onderwijs en overheid hebben in gezamenlijkheid een 
sectorplan opgesteld waarbij we als dat nodig is de 
maatregelen ter bestrijding van Corona kunnen opschalen. 
Maar alleen in het ergste geval gaan de scholen gedeeltelijk 
dicht. 
  

De link naar het sectorplan vindt u hier. 
  
Op dit moment neemt het aantal besmettingen weer flink 
toe. Dat was ook voorspeld. De ervaring leert ons dat de 
symptomen van de laatste variant minder ernstig zijn, maar 
ondanks dat zal de impact op het onderwijs ook dit jaar weer 
groot zijn. Corona is niet weg en gaat voorlopig niet weg. We 
doen ons uiterste best om in het belang van onze kinderen 
het onderwijs zoveel mogelijk op een normale manier 
doorgang te laten vinden. Daarnaast moeten we accepteren 
dat het leven ook hier niet altijd maakbaar is en dat de 
schoolleiding af en toe zal moeten besluiten om groepen 
tijdelijk naar huis te sturen. Ik vraag namens alle 
medewerkers van Op Kop op voorhand om begrip 
hiervoor.  Op het moment dat er door (de directeur van) uw 
school concrete besluiten worden genomen die samenhangen 
met corona wordt u daarover vanuit de school geïnformeerd. 
Binnen Op Kop hebben we afgesproken dat we daarbij de 
landelijke richtlijnen en binnen Op Kop eerder gemaakte 
afspraken blijven volgen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wim Bok (Bestuurder Stichting Op Kop) 
 
 
 
 
 

Hallo Wereld lessen 
De Hallo Wereld lessen zijn goed gestart op de Toermalijn. 
Alle drie de denominaties: Humanisme (HVO), Protestants 
christelijk(PCGVO) en Islamitisch (IVO) zijn in de verschillende 
groepen begonnen over het thema (t)huis. 

HVO 
Ik ben Inge Uijt de Boogaardt en geef al een tijdje HVO op de 
Toermalijn. Inhoudelijk sluiten deze lessen aan bij de 
postulaten van het humanisme: gelijkheid, vrijheid, 
verbondenheid, redelijkheid en natuurlijkheid. Bij het thema 
(t)huis passen het thuis gevoel en de verbinding met anderen, 
de verschillen tussen huizen dichtbij of ergens verder weg. 
Kinderrechten en het recht op een t(huis) regels en omgang 
thuis. Ik heb de afgelopen weken met de kleuters gewerkt. 
Spelenderwijs hebben we huizen bekeken, vertelt over thuis, 
bedacht hoe het zou zijn zonder huis en wie wat doet in huis. 
Vanaf deze week vervolg ik mijn lessen in groep 3, 5 en 6. 

IGVO 
Mijn naam is Sevda Uzun. Dit is mijn derde jaar als IVO docent 
op de Toermalijn. Ik vond het erg leuk om de ouders te 
ontmoeten tijdens de “kom in de klas” avond. 
Ik ben in de groepen 4, 7 en 8 met thema huis thuis 
begonnen. Twee lessen van mij vervallen i.v.m. verlof. Na de 
herfstvakantie verzorg ik de lessen in de kleuterbouw. 

GVO 
Graag wil ik mij aan u voorstellen, want ik ben nieuw op De 
Toermalijn. Op maandagmiddag geef ik samen met de 2 
andere docenten de Hallo Wereld-lessen. 

Mijn naam is Jenny ten Klooster. Ik ben getrouwd en heb 3 
kinderen. Samen met mijn gezin woon ik in Nieuwleusen. Ik 
hou van muziek maken, een mooi boek lezen, puzzelen, 
wandelen en hardlopen. Eerder heb ik als groepsleerkracht 
gewerkt, maar nu werk ik sinds een paar jaar als vakdocent 
voor PC-GVO (protestants christelijk godsdienstig 
vormingsonderwijs). Ik vind het erg leuk om de kinderen les te 
geven en vooral om met ze in gesprek te zijn over vragen die 
ze hebben. Voor mij is het concept van Hallo Wereld nieuw, 
dus dat is nog een beetje wennen. 

We werken nu met elkaar over het thema (T)huis. De 
afgelopen weken gaf ik les in groep 3, 5 en 6. We hebben heel 
wat vragen besproken, zoals: Wat maakt een huis tot een 
thuis? Waar voel jij je thuis? En hoe is dat als je gaat 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-cb43c7ba743b732132561a46c98f44f23762d044/1/pdf/Definitieve%20versie%20visual%20PO%20VO%20dd%204%20juli%202022.pdf


Administratie (vooraankondiging) 
Voor de herfstvakantie krijgen de ouders een brief en een 
leerlingstamkaart van hun kind(deren) mee. In ons 
administratieprogramma ontbreken enkele gegevens. Wilt u 
deze gegevens goed controleren en de ontbrekende gegevens 
aanvullen, en uiterlijk 26 oktober weer op school inleveren. 
Alvast bedankt. 
 
Excursie groep 1 en 2 
Op dinsdag 27 september is groep 1/2b, en dinsdag 4 oktober 
groep 1/2a,  op excursie geweest naar een echte boerderij 
van erf Aalbers. De kinderen hebben kalfjes en de melktank 
en de melkmachine gezien, koeien eten gegeven, hard 
gewerkt in de stal, gemolken en boter gemaakt. In groepjes 
onder de begeleiding van ouders die hielpen gingen ze de 
boerderij rond. Het was een fantastische ochtend en we 

bedanken alle rijdende en begeleidende ouders van harte!🐄 

 

 

 
 

verhuizen? Daarbij hebben we een verhaal uit de bijbel 
gehoord over Abraham die ging verhuizen, omdat God dat 
tegen hem had gezegd. Daar hebben we verschillende 
activiteiten bij gedaan. 

Ook de vraag of God een huis heeft kwam aan bod. Daar 
hebben we in groep 5 en 6 mooie gesprekken over gevoerd. 
We hebben naar een filmpje gekeken over de protestantse 
kerk om een beeld te krijgen van wat mensen in een kerk 
doen. 

Zoals u kunt lezen, is er veel voorbij gekomen. Nu geef ik de 
komende weken les in groep 4, 7 en 8. 

 

Bijzondere data: 
 
14 oktober: Klassenshow groep 7 en 8 (start 10.45 uur) 
 
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie 
 
24 oktober: Studiedag (kinderen zijn vrij) 
 
31 oktober: Fietscontrole   
 
31 okt. t/m 4 nov.: Oudergesprekken 
 
4 november: Klassenshow groep 1/2 B 
 

  

  

 


