
 
 

Nieuwsbrief zondag 25 oktober 2020 
 

 

 

 

Maandag 16 en dinsdag 17 november:   Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 4 december:      Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij  

Donderdag 17 december:     Rapport 1 

Vrijdag 18 december: Start Kerstvakantie:  

EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij  

 

Meester Leendert is helaas in zijn laatste levensfase aangekomen. Het gaat plots heel erg slecht 

met hem. Hij heeft nu erg veel pijn en wordt daarom bijna constant in slaap gehouden. Ook eet 

en drinkt hij bijna niet meer. Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze verdrietige tijd. 

 

Afwezige leerkrachten  

Een 3- collega’s zijn vlak voor of in de herfstvakantie positief getest op Covid-19. De betreffende 

ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Deze collega’s zijn in elk geval komende week niet 

op school. Aan de vervanging voor deze leerkrachten wordt hard gewerkt. 

Daarnaast zijn een aantal collega’s in thuisquarantaine door een positief geteste huisgenoot. Deze 

collega’s kunnen eveneens deze week niet komen werken. 

In de vakantie vernamen wij dat een leerling uit een van onze groepen 7 positief is getest op 

Covid-19. Gelukkig maakt deze leerling het goed en mag hij morgen weer naar school. De ouders 

van deze groep zijn uiteraard geïnformeerd.  

 

GGD-Haaglanden 

Er is in het geval van een positieve testuitslag altijd uitvoerig contact met de GGD Haaglanden. 

Samen met hen nemen wij de actuele richtlijnen door en zullen wij nieuwe informatie altijd met u 

delen. Houd uzelf en uw huisgenoten goed in de gaten en blijf de richtlijnen van het RIVM 

opvolgen alstublieft. 

 

Voortgang brengen en halen 

Zorg alstublieft dat uw kind(eren) op tijd in de school is/zijn. Het is voor uw kind(eren) erg 

vervelend om te laat de klas in te moeten, de les is immers al begonnen. 

We willen u tevens met klem vragen om bij het brengen en halen van uw kind(eren) de 1,5 meter 

afstand in het oog te blijven houden. We zien dat heel veel mensen dat heel goed doen maar 

sommige mensen lijken het toch minder goed vol te houden helaas. 

Tot slot willen we u vragen om uw oudere kind(eren) zo veel mogelijk zelfstandig, lopend of op de 

fiets, naar school te laten gaan. Hoe minder mensen met de auto komen, hoe beter de 

doorstroming rondom de school verloopt.  

Goed gebruik Schoolapp 

Hartelijk dank dat u in de schoolapp duidelijke informatie geeft als u uw kind(eren) afmeld. Wij 

zien dat er in meerdere gezinnen sprake is van positief besmette gezinsleden en dat vervolgens 

de richtlijnen vanuit het RIVM goed worden nageleefd. Wij wensen hen die besmet zijn veel 

beterschap! 

Helaas heeft dat natuurlijk als gevolg dat we kinderen soms lange tijd op school moeten missen 

omdat zij 10 of meer dagen in quarantaine moeten.  

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Richtlijnen blijven van kracht! 

De volgende richtlijnen blijven uiteraard van kracht: 

- Leerlingen blijven thuis bij koorts of benauwdheidsklachten. 

- Pas als een kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

- Leerlingen in groep 1 t/m 8 blijven thuis als een gezinslid (vader, moeder, broer en/of zus) 

benauwdheidsklachten of koorts heeft.  


