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1
Een compliment voor u!    
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Deze nieuwsbrief bereikt u tegen het einde van een bijzondere periode. Een periode waarin u 
opeens een deel van onze taken moest overnemen, als meester of juf in uw eigen huis. 
Na de sluiting van onze scholen op 16 maart moest alles ineens op afstand en contact tussen u, 
uw kind en de leerkracht was plotseling enkel nog digitaal.  
 
Het was hard werken, het was omdenken, het was onze creativiteit tot het uiterste benutten. 
En wat hebben we het met elkaar fantastisch gedaan. Niets dan lof. Het was een moeilijke tijd, 
maar wij denken dat ook uit deze periode positieve dingen zullen komen. 
En nu zijn de scholen weer open. Eerst gedeeltelijk en sinds 8 juni – zoveel mogelijk – helemaal. 
Door alle coronamaatregelen anders dan anders, maar uw kind kán weer naar school deze laat-
ste weken voor de zomervakantie. Voor de groepen acht betekent dit gelukkig toch nog een af-
scheid, al is het een ander afscheid dan verwacht. 
 
De heropening was spannend, maar verliep heel goed. We hebben grote waardering  
voor uw inzet in deze bijzondere periode en zijn trots op de manier waarop we school  
zo goed mogelijk hebben laten doorgaan! 
 
Rest ons te zeggen dat wij, met u, hopen dat we na de zomervakantie een gezond nieuw school-
jaar mogen starten, met zo normaal mogelijke schoolweken, waarin we met elkaar de schouders 
er weer onder zetten.  
 
Alvast een hele fijne vakantie en veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet,  
Jaap Hansen en Janny Reitsma 
College van Bestuur  
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Obs Futura nieuwe 
naam school Scheemda  
Obs Jaarfke en obs Eexterbasisschool in Scheemda gaan vanaf het nieuwe 
schooljaar, per 1 augustus 2020, verder als één nieuwe openbare school.  
Een commissie van kinderen, ouders en leerkrachten heeft de naam voor deze 
school gekozen. Uit achtendertig inzendingen werd gekozen voor ‘obs Futura’.   
De naam werd ingezonden door Ina Gils, schoolcoördinator van beide scholen. 
Ina: “Futura is een verwijzing naar de toekomst. Een beeld dat zowel bij Scheemda 
hoort als bij het onderwijs aan onze kinderen. De kinderen op onze school zijn de 
toekomst! De naam is kort maar krachtig, makkelijk uit te spreken en klinkt mo-
dern. Hij past goed bij een nieuw gebouw en een nieuwe, moderne vorm van on-
derwijs”. De naam past ook goed bij de visie van de school, zegt Ina. “Vanuit een 
collectieve pedagogische ambitie kinderen onafhankelijk, creatief en kritisch leren 
denken, goed leren samenwerken en zichzelf doelen leren stellen. Zo ontwikkelen 
onze leerlingen de verantwoordelijkheid om de toekomst vorm te geven.” 
Obs Futura is met ingang van augustus 2020 gevestigd in Kindcentrum De Zwerm 
in Scheemda. 

Kindcentra  
in ontwikkeling 
 
Verschillende SOOOG scholen ontwikkelen  
zich momenteel tot kindcentrum. Zo starten  
obs de Vlonder en obs Theo Thijssen na de  
zomervakantie met een peutergroep. En op  
sws de Driesprong start een peutergroep na de 
herfstvakantie.  
De ontwikkeling naar een kindcentrum is een con-
tinu proces. Steeds wordt gezocht naar nieuwe kan-
sen en mogelijkheden. Daar waar ouders de 
behoefte hebben en zich nieuwe kansen voordoen 
starten nieuwe opvanggroepen. Zo werken onder-
wijs en opvang van SOOOG en KiWi steeds inten-
siever samen. In het afgelopen schooljaar is de 
ontwikkeling van kindcentra voortvarend opgepakt. 
Soms zorgen onverwachte gebeurtenissen voor ver-
snelling. Zo kregen obs De Tweemaster en obs De 
Kleine Dollard een buitenschoolse opvang vanwege 
corona. Door de buitenschoolse opvang in de school 
te organiseren was het niet nodig kinderen heen en 
weer te brengen tussen school en kinderopvang.  
Ieder kindcentrum zal anders zijn. Dat heeft te 
maken met de mogelijkheden die er zijn in een dorp 
of wijk, maar vooral met wat kinderen en ouders 
nodig hebben. Niet alle scholen zullen bovendien 
kindcentrum worden: sommige scholen zullen in 
een cluster blijven samenwerken. Belangrijkste doel 
van kindcentra blijft het bieden van een veilige, ver-
trouwde omgeving voor kinderen: een plek waar ze 
in een doorlopende lijn hun talenten kunnen ont-
wikkelen. Een kindcentrum helpt ouders om werk 
en zorg beter te combineren omdat onderwijs en op-
vang op één plek worden geboden.  
 

Schoolterrein rookvrij:  
‘Liever vandaag dan morgen’ 
 
Van Paul Blokhuis, staatsecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, kregen wij het  
bericht dat de handhaving op rookvrije schoolterreinen niet op 1 augustus van dit jaar ingaat, 
maar op 1 januari 2021. Dit vanwege het coronavirus: alle energie was de afgelopen maanden 
nodig voor onderwijs op afstand. Het rookvrij maken van schoolterreinen heeft minder  
aandacht gehad.  
De wettelijke norm blijft: per 1 augustus wordt niet meer gerookt op schoolterreinen, zo schrijft de 
staatssecretaris. “Zien roken, doet roken. En dat willen we niet. We willen stoppen makkelijker 
maken en beginnen moeilijker. Veel schoolterreinen zijn gelukkig al rookvrij of scholen zijn hier 
druk mee bezig. Maar liever vandaag dan morgen! Samen streven we naar een rookvrije generatie 
in 2040. 

Impressie obs Futura


