
 

 
  

Beste ouder, verzorger, 
 
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er op en de herfstvakantie staat voor de deur. In 
deze nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen weken en brengen we u op de hoogte van de 
nieuwste maatregelen rondom het coronavirus. Uiteraard behouden we ook de maatregelen die we 
al het gehele schooljaar hanteren, zoals de looproutes, goed ventileren, de 1,5 meter afstand tussen 
volwassenen en de aanvullende hygiënemaatregelen.  
 
Aangepaste beslisboom voor kinderen 
Eerder deelden we een beslisboom met u, waarmee u kunt bepalen of uw kind wel of niet naar 
school kan. Oorspronkelijk is deze beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In 
de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er vanuit de branche voor 
gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van 
gezondheidsklachten bij het kind. Bijgevoegd vindt u de meest recente versie van de beslisboom. 

 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 

• De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle 
huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de 
startvraag van de boom geworden. 

• Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en 
corona-gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts 
heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet 
thuis te blijven. Tenzij de huisgenoten zelf klachten hebben uiteraard.  

• De vraag van verlies van reuk en/of smaak is komen te vervallen omdat hiervan bij kinderen 
vrijwel geen sprake is. 

• De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft het kind 
een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in 
quarantaine. 

 
Draag een mondkapje als u het schoolgebouw betreedt 
Tijdens de persconferentie van 13 oktober werd verteld dat op veel plekken in Nederland het gebruik 
van een mondkapje dringend wordt geadviseerd of verplicht. Voor het basisonderwijs geldt dat 
mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is volgens het RIVM de kans op besmetting klein en zijn de 
risico’s beperkt. Onze leerkrachten dragen daarom geen mondkapje. 
We verwachten wel van bezoekers, waaronder ouders, begeleiders en leveranciers dat zij een 
mondkapje dragen in onze gebouwen, zodat wij gezamenlijk verantwoording kunnen dragen voor de 
gezondheid van ons allemaal. We hopen hierbij opnieuw op uw begrip en medewerking! 
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Dag voor de Leerkracht  
Op 5 oktober was het de “Dag van de Leerkracht”. Alle leerkrachten hebben namens de directie en 
het bestuur een kleine attentie ontvangen als bedankje voor hun inzet. Want dankzij hun 
betrokkenheid kan uw kind zich optimaal ontwikkelen op school. 
 
 
Omnis Kindcentrum de Meidoorn breidt “groen” 
onderwijsconcept uit met een IVN Binnenbos 
Bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse leren 
de kinderen met, van en in de natuur. Naast een 
uitdagend en groen buitenplein is het groene 
onderwijsconcept uitgebreid met een IVN 
BinnenBos. Woensdag 23 september werd deze 
uitbreiding gerealiseerd met een ‘plantdag’: de 
leerlingen legden samen het BinnenBos aan. 
 
Wat is een IVN BinnenBos? 
Met een IVN BinnenBos zet of hang je het leslokaal vol met kamerplanten. Alle 55 leerlingen van de 
Meidoorn hebben een eigen plant gekregen aan de plantenwand, er is een stek-station en een 
jungle-hoek met grote bomen. De leerlingen hebben het ‘bos’ zelf aangeplant, verzorgen voortaan de 
planten en leren ook stekjes op te kweken. Op deze manier kunnen ze stek voor stek de school 
groener maken. Leerlingen onderzoeken samen met de IVN BinnenBos-wachter en de leerkracht het 
effect van planten op de luchtkwaliteit én hun eigen aandacht. Na afloop van het project zijn alle 
leerlingen gediplomeerd BinnenBos-wachter. 
 

Naast goed ventileren kan het vergroenen van de inrichting 
van het klaslokaal een positieve boost geven aan het 
binnenklimaat. Planten in de klas verbeteren de 
luchtkwaliteit, de leerprestaties en de waardering van 
leerlingen voor het leslokaal. Bovendien is aanleggen van 
een heus ‘BinnenBos’, een groen leslokaal, erg leuk én 
leerzaam voor de leerlingen. Daarom werd op woensdag 23 
september bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn in Nisse 
het eerste BinnenBos van Zeeland aangelegd. 
 

 
 
Omnis Kindcentrum de Reiger start het schooljaar gezond 
Omnis Kindcentrum de Reiger heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het 
vignet Gezonde School laat de Reiger zien dat de school voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Omnis Kindcentrum de 
Reiger is trots op dit behaalde resultaat. 
 



 

 
  

Werken aan gezondheid op school loont 
Omnis Kindcentrum de Reiger heeft veel aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en 
leerlingen. Zo is er sinds 2019 veel geïnvesteerd in het vergroenen van het buitenplein. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom wordt er regelmatig 
buiten les gegeven. 
 
Omnis Kindcentrum de Reiger zorgt ook voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft 
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. De leerlingen krijgen alle 
ruimte om te leren van en met elkaar, waarbij ze tijdens groepsdoorbrekende activiteiten ook met 
kinderen van een andere leeftijd leren samenwerken. 
 

 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  
 
Vanuit de GMR 
Het schooljaar is twee maanden onderweg en inmiddels is de GMR al bij elkaar geweest. 
In de eerste bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met het nieuwste lid van de Raad van Toezicht 
voor Omnis, dhr. Olaf McDaniel. Samen met dhr. Stefan de Crom vertegenwoordigt hij de RvT. Beide 
heren hebben een onderwijsachtergrond. Een aantal maal per jaar vindt er een uitwisseling plaats en 
op deze manier is er regelmatig contact tussen de GMR en de RvT. 
 
Verder was mevr. Saskia Delies te gast. Zij gaf ons een update over de stand van zaken bij de Omnis 
Kindcentra. De ontwikkelingen staan niet stil en er is verregaande samenwerking op de meeste 
Omnisscholen met de kinderopvangorganisatie Kibeo. Dit betreft niet alleen de uitwisseling tussen 
peuters en kleuters, maar vooral het samen toe werken naar één team. Een prachtig project en een 
mooie presentatie. Onze dank hiervoor, Saskia. De Meidoorn volgt een eigen traject in verband met 
hun groene concept. 
 
Externe ontwikkelingen en de betekenis op demografisch, economisch en sociaal cultureel gebied 
voor zowel Omnis als de kinderopvang werden door het bestuur kort toegelicht. 
Uiteraard is momenteel de stand van zaken rondom Covid-19, met name de ventilatie en gezondheid 
een belangrijk punt. Via de nieuwsbrieven bent u hiervan op de hoogte gehouden. Deze vorm van 
communicatie wordt door de GMR op prijs gesteld. 
 
Verder is de vrijwillige ouderbijdrage besproken. Landelijk is hier veel discussie over. Is het tijd om 
deze niet meer te innen of juist wel, om zo ouders zich betrokken te laten voelen bij de 
schoolactiviteiten. De oudergeleding heeft hier instemming op. De discussie wordt in de volgende 
vergadering voortgezet.  
 
De samenstelling van de GMR voor de ouders is gewijzigd. We nemen afscheid van mw. Rianna Hol 
en de heren Jordi Eveleens (de Schakel) en Arjo Zandee (de Linden). Voor hun enthousiaste bijdrage 
en meedenken in de GMR zeggen wij hartelijk dank. De invulling ligt bij de scholen. Hier kunt u 
terecht voor verdere informatie. De personeelsgeleding blijft ongewijzigd.  
 

http://www.gezondeschool.nl/


 

 
  

Waardering vanuit het personeel was er voor de attentie in het kader van de Dag van de Leerkracht. 
De volgende vergadering is geagendeerd op dinsdag 8 december, misschien dat de omstandigheden 
het toelaten om weer fysiek te vergaderen. 
 
Een hartelijke groet vanuit de Omnis GMR,  
Laura Stroosnijder (voorzitter) 
 
 
Reminder: studiedag op 10 november 
Op 10 november hebben we een studiedag en zijn alle kindcentra gesloten voor onderwijs. Onze 
leerkrachten gaan dan hun kennis en kunde bijspijkeren. 
 
Heeft u gedurende deze dag tijdens de reguliere schooltijd van 8.30 tot 14.00 uur opvang nodig voor 
uw kind(eren)? Dat kan! 
Bij voldoende animo organiseren wij op deze dag een Talentdag bij OKC de Reiger (Heinkenszand) en 
OKC de Linden (‘s-Gravenpolder). Uw kind kan kosteloos deelnemen aan deze dag.  
Tijdens de Talentdag worden er tussen 8.30 en 14.00 uur meerdere workshops aangeboden o.a. op 
het gebied van sport, educatie en koken. Tijdens de workshops staat het plezier van de kinderen 
centraal, maar ook het ontwikkelen van verschillende vaardigheden op een speelse manier speelt 
een belangrijke rol. 
 
Wilt u uw kind opgeven voor deze Talentdag, stuur dan vóór 25 oktober een mail naar 
talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl. Geef daarbij duidelijk aan om welke leerling het gaat en op 
welke locatie hij of zij de Talentdag wil volgen. 
Maakt uw kind gebruik van de BSO bij Kibeo dan kunt u er ook voor kiezen om uw vakantie-uren in te 
zetten. Uw kind wordt dan opgevangen bij de dagopvang van Kibeo op uw eigen OKC locatie. Dit is 
alleen van toepassing voor kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. 
 
 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we zien jullie graag op 26 oktober terug op school. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stan Meulblok en Jozien Borgmeijer 
Directie Omnis 
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