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Update  aangepaste maatregelen Corina virus 

Zoals u in de mail van vanochtend heeft kunnen lezen zijn  
er per vandaag nieuwe maatregelen ingegaan om  
verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Deze  
maatregelen zijn voorlopig van kracht tot en met 31 maart  
a.s. Iedereen die verkouden is (keel– of neusklachten),  
al dan niet in combinatie met koorts, moet thuis blijven.  
Voor leerlingen en personeel van De Haagse Scholen, waar  
onze school toe behoort, betekent dit  dat wanneer zij deze  
klachten hebben, zij echt geacht worden om thuis te blijven. Ook alle evenementen vanuit 
de school worden per direct afgelast. Dat geldt ook voor het schoolzwemmen van de groe-
pen 4 en 5 dinsdag a.s.  
 
De zaterdagschool op zaterdag 14 maart gaat, zonder tegenbericht, nog wel gewoon door. 
Wanneer hier verandering in komt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer uw 
kind de school niet bezoekt, vragen wij u wel dat telefonisch voor schooltijd aan ons te mel-
den.  
 
Volgens het RIVM is de kans op besmetting bij kinderen klein, maar gaat het vooral om be-
smetting tussen volwassenen onderling. Vandaag zijn op onze school ook drie medewer-
kers/leerkrachten naar huis gestuurd. Om te voorkomen dat we grote groepen ouders in 
school krijgen zullen wij vanaf maandag a.s. ook tijdelijk het brengen en halen van de kin-
deren anders organiseren om de kans op besmetting van leerkrachten, ouders en kinderen 
zo klein mogelijk te maken.  
 
De leerkrachten van de groepen 1-2 staan vanaf maandagochtend om 08.15 uur buiten op 
het kleuterplein (dus aan de achterkant van de school). U kunt uw kind daar aan hen over-
dragen. Om 08.25 uur gaan zij naar binnen en sluiten wij de deuren. Het is niet de bedoe-
ling dat u binnendoor via de voordeur met uw kleuter naar het kleuterplein loopt. Om 14.40 
uur zullen zij weer buiten wachten op het kleuterplein achter de school. Hier kunt u uw kind 
dan bij hen afhalen. Ouders worden voorlopig even niet meer toegelaten in de school. Wij 
hopen op uw begrip.  
 
De ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen mee tot aan de buitendeur/
voordeur. Daar nemen zij afscheid van hun kind. Hun kinderen kunnen daarna zelfstandig 
de school in en naar hun klassen lopen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen altijd al 
zelfstandig naar buiten. Dat zal zo blijven. Wij willen alle ouders dan ook nadrukkelijk vra-
gen om buiten op uw kind te wachten en niet de school in te komen. Ook van deze ouders 
vragen wij begrip. 
 
Als laatste moeten wij onze hulpouders tijdelijk teleurstellen. Vanaf maandag a.s. staat ook 
de ouderhulp op een laag pitje. Alle activiteiten waarbij ouders ondersteunen/helpen op 
school, gaan tijdelijk niet door.  
 
De Naschoolse cursussen Djembé en goochelen gaan zonder tegenbericht komende week 
nog gewoon door.  
Houdt u uw mailbox de komende dagen goed in de gaten i.v.m. updates.  

Welk fruit eten de kinderen volgende week? 

     Volgende week krijgen de kinderen op school meloen, waspeentjes en een     
     sinaasappel  uitgedeeld.  
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https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2020-basischool-rapport-school-leerling-
eindtoets-cito-iep-route8-inspectie-cijfer-onderzoek/d7d6beacf35ee2bf7f0e3d8d82a4b7ed/obs-
ypenburg-('s-gravenhage)  

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws te brengen, maar hebben wij ook prachtig nieuws! 
Deze week stonden de resultaten van het jaarlijks, vergelijkend scholenonderzoek van RTL-
nieuws op de website. Daarin is te lezen dat OBS Ypenburg dit jaar gewaardeerd is met het 
cijfer 8,2. Een fenomenaal resultaat!!! 

OBS Ypenburg in 's-Gravenhage krijgt 8,2 in scholenonderzoek 

OBS Ypenburg in 's-Gravenhage scoort een 8,2 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL 
Nieuws. Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets landelijk op een zo eerlijk 
mogelijke manier met elkaar vergeleken. Iedere basisschoolleerling maakt in groep 8 een 
eindtoets. Deze landelijke toets geeft de leerling, ouders en school een indicatie van het ni-
veau dat ze aankunnen op de middelbare school. RTL Nieuws onderzoekt jaarlijks hoe goed 
scholen scoren op de eindtoets ten opzichte van vergelijkbare scholen. 

Scores van OBS Ypenburg: 

 Toets Score OBS Ypenburg     Vergelijkbare scholen 

2019 CET  539,9        534,5 

2018 CET  537,2        533,5 

2017   CET  537,3        532,8 

Met deze uitslag scoren wij het hoogst van alle scholen uit de gehele wijk.  

Wanneer u de link hier klikt https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-
cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check in uw browser intikt, kunt u alle scholen op-
zoeken en met elkaar vergelijken.  

 

Wij zijn super trots op onze leerlingen en op onszelf!!!  

09 maart 2020 06:30Aangepast: 09 maart 2020 06:30 

Een heel mooi bericht “OBS Ypenburg haalt de beste scores van de wijk” 

Morgen is er, zonder te-
genbericht, gewoon 
weekendschool. De deu-
ren openen om 09.25 
uur.   
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