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Nieuwsbrief          1 oktober 2021                                         Deze Deze nieuwsbrief 

verschijnt een keer per maand op ons ouderportaal en op onze website 

Schoolfoto’s 
Vorige week heeft de fotograaf alle kinderen op de foto gezet. 

Rond 20 oktober ontvangen jullie een inlogcode voor de webshop 
zodat je de foto’s kunt bestellen. 

Versoepelingen 
Sinds 20 september zijn er versoepelingen van kracht in het basisonderwijs. Wij zijn heel blij dat een groep 
niet meer in zijn geheel in quarantaine hoeft wanneer er een besmetting is. Per situatie wordt in overleg met 
de GGD bekeken of en welke andere kinderen even niet naar school zouden mogen. Een besmetting wordt 
op die manier een stuk minder ingrijpend voor de klas. Jullie hebben vorige week een brief ontvangen met 
uitleg hierover. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de actuele beslisboom die je helpt bij het besluit of een 
kind in geval van eventueel aan Corona te relateren klachten naar school kan komen.  
Mocht het ingewikkeld zijn, neem dan contact met ons op, samen komen we er altijd uit, dat is de laatste 

anderhalf jaar wel gebleken!

Nieuws uit de MR 
Maandag 27 september vond de eerste vergadering van het nieuwe jaar plaats. Hierin hebben we 
onder anderen de volgende onderwerpen besproken: 

• Stand van zaken nieuwbouw: de MR volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Deze keer goed nieuws: 
er is een keuze gemaakt voor het architectenbureau dat het nieuwe schoolgebouw zal ontwerpen. 
Een belangrijke stap in het bouwproces is hiermee genomen! 

• In- en uitstroom leerlingen 2020-2021: jaarlijks bespreekt de MR de in- en uitstroom van het 
afgelopen jaar. De MR is blij met het positieve beeld. Gedurende het schooljaar zijn er nauwelijks 
kinderen uitgestroomd naar een andere basisschool. Enkele kinderen zijn tussentijds ingestroomd 
wegens verhuizing. 

• Professionalisering MR: Op 18 oktober volgt de MR een workshop verzorgd door CNV Onderwijs. 
Hierin bespreekt de MR haar functioneren. Ook het contact met haar achterban komt aan de orde. 
We willen zo goed mogelijk bereikbaar en zichtbaar zijn voor alle ouders en teamleden. We doen 
het werk immers namens en voor jullie. 

Wil je meer weten? De notulen van onze vergaderingen staan op Ouderportaal. 
Mailen kan ook: mr.dorendal@floresonderwijs.nl 

Infomiddagen groot succes! 
Als Coronaproof alternatief voor de info-avond hebben de 
kinderen jullie tijdens een aantal middagen onze school laten 
zien. Wat een vrolijkheid! We zijn hier zo positief over dat we 
overwegen om deze vorm te houden. Heb je tips om het nog 
leuker te maken neem dan contact met ons op.
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Welkom in de klas! 
Van 6 oktober tot en met 17 oktober besteden wij natuurlijk veel 

aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema  
’worden wat je wil’. 

Heb je zin om in de groep van je kind te vertellen over jouw eigen 
beroep? Neem dan via Ouderportaal contact op met de leerkracht.  

Je bent van harte welkom in de klas! 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Voor onze prognoses en voorbereidingen is het belangrijk 
om zicht te hebben op het aantal kinderen dat de komende 
tijd bij ons op school komt.  
Heb je thuis een kind van 2,5 of 3 jaar dat nog niet is 
ingeschreven op onze school?   
Vraag dan even een inschrijfformulier aan de leerkracht of 
via info.dorendal@floresonderwijs.nl. 
Wij zorgen er dan voor dat het formulier bij je komt en het 
broertje of zusje op tijd wordt ingeschreven. 
Dank je wel! 
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Bloemlegging  
door Jason en Joep  

“ Dit jaar mochten er per school twee ambassadeurs aanwezig zijn bij de Airborne herdenking. Wij, 
Jason en Joep, mochten dit zijn voor onze school. We vonden het erg indrukwekkend om erbij te zijn. 
Vooral omdat we hier wonen en  er in onze omgeving zoveel is gebeurd.”
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Oproep: creatieve ouder gezocht! 
Wij zijn op zoek naar iemand die de infographic van onze stichting kan ‘verbouwen’ naar onze school . 

Wie is handig op het gebied van grafisch ontwerp en heeft zin om voor onze school een klusje te 
klaren? Je bent van harte welkom bij Wieneke

De leerlingenraad 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een stem hebben in hun leerproces en de gang van zaken op 
onze school. Vandaar dat we een leerlingenraad hebben. Uit de groepen 5 tot en met 8 zijn twee 
leerlingen afgevaardigd. Zij nemen input vanuit de groepen mee naar de leerlingenraad. En andersom 
nemen zij vanuit de leerlingenraad ook vragen mee voor hun groep. Ook maken ze de ideeënbus leeg 
en kijken ze welke van de ideeën opgepakt kunnen worden. De groepen 1 tot en met 4 worden door 
deze kinderen op de hoogte gehouden van wat er besproken wordt. 
De leden van de leerlingenraad zijn door middel van verkiezingen gekozen door hun klas. Zo zijn ze 
een democratische afvaardiging. Was iedere formatie maar zo eenvoudig! 
Hieronder van links naar rechts: Nils, Aiden, Mirre, Gideon, Marit, Vera, Finn en Bente. 
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Hey hallo! 

De ouderraad hier! 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om nauwer betrokken te zijn bij de Dorendal.  Lijkt het 
jou leuk om er voor de kinderen en de ouders een nog leukere tijd van te maken op de Dorendal?  
Sluit je dan bij ons aan. 

Wat kun je verwachten bij ons? 
Wij komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om een avondje gezellig te vergaderen. Brainstormen over leuke 
dingen die we kunnen organiseren voor de kinderen, ouders en soms ook voor de leerkrachten. Activiteiten waar de 
ouderraad zich mee bemoeit zijn bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, versieren van school voor kerst, het zomerfeest en 
ga zo maar door.  

Enthousiast en nieuwsgierig maar je twijfelt een beetje? 
Stuur een berichtje naar  info.dorendal@floresonderwijs.nl 
En misschien zit jij er bij de volgende vergadering gezellig bij! 

Hopelijk tot snel, groetjes van de ouderraad. 

Onze eerstvolgende activiteit: 

Wij schenken koffie voor alle ouders  
bij het uitzwaaien van de kinderen  

als ze op schoolreisje gaan.  
Vrijdag 8 oktober om 8:30. 

Iedereen is welkom! 
(Daar kun je ons trouwens ook vinden om kennis te maken) 

NB rond eind oktober doen de inning van de algemene ouderbijdrage. Je ontvangt hiervoor een 
factuur per post. De bijdrage bestaat uit 15,00 voor de ouderraad en 30,00 voor het schoolreisje. 
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Bericht van afdeling recruitment 
 van onze stichting Flores Onderwijs 

Beste ouder, verzorger,  

Het nieuwe schooljaar is gestart! 

Binnen Flores Onderwijs werken wij met een eigen invalpool. ‘sOchtends om 7:00 zitten de 
planners klaar om de afwezige leerkracht te vervangen. Helaas hebben we in de invalpool ook te 
maken met het lerarentekort en kunnen daardoor niet altijd alle afwezige leerkrachten 
vervangen worden. 

Het ministerie heeft een handreiking gemaakt ‘aanpak lerarentekort’. Deze handreiking biedt 
mogelijkheid om incidenteel leerkrachten met een VO bevoegdheid in te zetten of Pabo 
studenten die nog net niet helemaal klaar zijn met de opleiding. Dat is goed nieuws want 
daarmee kunnen wij er beter voor zorgen dat er geen klassen naar huis hoeven te worden 
gestuurd. 

Mocht jij 
‣ een PABO diploma hebben 
‣ Een VO bevoegdheid hebben 
‣ Bezig zijn met het laatste jaar van de Pabo 
‣ Bewegingsdocent (ALO) zijn 

Meld je dan bij recruitment of de directeur van de Dorendal. 

Recruitment informeert je graag verder. 
recruitment@floresonderwijs.nl 
of 026 76 00 956 
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Plastic Challenge 

De inzameling van plastic loopt gesmeerd! 
Iedere week halen Valerie en haar moeder 
Laura zakken vol ingezameld plastic op bij 
ons op school. Zij zorgen ervoor dat dit wordt 
gerecycled en verwerkt tot een bankje. 
Natuurlijk willen wij dat bankje graag winnen 
dus alle bijdragen zijn welkom.  

Let wel op: niet alle soorten plastic zijn 
recyclebaar. Let goed op het symbool dat op 
de verpakking staat. Op de volgende pagina 
kun je zien welke soorten plastic ingeleverd 
kunnen worden voor de plastic challenge.
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KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies 

van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping).

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of niet?

Bedenk vóór je begint:  
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele 

versie op boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. 

Nee

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang 
(kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen 
of twijfel je? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook 
bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 
(gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 20 september 2021 
Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

Alle kinderen jonger dan 12 jaar met klachten kunnen worden getest. 
Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?

- Als kinderen op de basisschool zitten (alle leeftijden) en er sprake 
is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan wordt testen 
dringend geadviseerd. 
- Laat een kind dat nauw contact heeft gehad met iemand met 
corona (cat. 2**) testen als het kind binnen 10 dagen klachten krijgt 
die passen bij corona.  
- Als een immuun kind*** een huisgenoot heeft met corona, laat dan 
het kind testen op dag 5. 
- Als een niet-immuun kind contact heeft gehad met een huisgenoot  
met corona, dan gaat het kind 10 dagen in quarantaine. Als je het 
kind na 5 dagen laat testen en de uitslag is negatief, dan stopt de 
quarantaine.
- Als de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
- Als het kind ernstig ziek is.

Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet blijven.
NB: Testen kan nooit worden verplicht. 

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG/SCHOOL?
 
Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is. 

Getest? 
Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind
of een huisgenoot de instructies van de GGD op. 
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de 
kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de 
quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is. 
- Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact** is van iemand met 
corona en heeft het kind geen klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in 
afwachting van de testuitslag.

Niet getest?
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest 
is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig 
klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen 
weer naar de kinderopvang of school. Heeft het kind contact gehad met 
iemand met corona? Volg dan de instructies van de GGD op.
  

Ja

Nee

Kind mag komen

START 
Was het kind een huisgenoot of een nauw 

contact (cat. 2**) van iemand met corona in 
de afgelopen 10 dagen?

Een niet-immuun 
kind*** blijft thuis en 

laat zich testen. 

Ja

*** EEN KIND TUSSEN DE 0 JAAR 
EN GROEP 8 WORDT IN DEZE SITUATIES 
ALS IMMUUN GEZIEN:

- als het in de afgelopen 6 maanden 
corona heeft gehad.
- als het langer dan 14 dagen geleden volledig 
gevaccineerd is tegen corona (va. 12 jr).
- als het corona heeft gehad en daarná 
minimaal 14 dagen geleden gevaccineerd 
is tegen corona (va. 12 jr).

Kind blijft thuis. Dringend advies om te 
testen. Dit geldt voor een immuun en 

niet-immuun kind***

Hoest het kind veel* of heeft het last van 
benauwdheid* of koorts 

(38,0 of hoger)? Nee

 
                 ** WELKE CATEGORIE CONTACT?

- Categorie 1: huisgenoten
 - Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m). Groep- en 

klasgenoten van een enkel besmet kind hoeven niet in quarantaine. De GGD bepaalt of in 
specifieke situaties alsnog quarantaine nodig is. Twijfel je? Bel dan de GGD.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten

     Zie voor uitgebreide toelichting    
lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

Deze beslisboom is een 'schematische vertaling' van de richt- lijnen van het RIVM.

* Passen deze klachten bij gebruikelijke/ 
bekende klachten, zoals hooikoorts of astma? 
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

Komt het kind uit een 
land met een zeer hoog risico? 

(Kijk voor het actuele overzicht op 
www.nederlandwereldwijd.nl)

Dringend advies: 
kind blijft thuis en 

laat zich na 5 
dagen testen.

Kijk ook op:
www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/
coronavirus-covid-19/

nederland-inreizen

Ja

Kind blijft thuis en 
laat zich testen

Ja

Heeft het kind 
klachten* die bij corona passen?

Ja

Nee

Een immuun kind*** 
met klachten blijft 
thuis en laat zich 

testen
Een immuun kind*** 

zonder klachten 
mag komen

Was het kind een groeps-/klasgenoot 
van iemand met corona 

in de afgelopen 10 dagen?**

Nee
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