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Vrijdag 18 december: Start Kerstvakantie:  

EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij 

Maandag 4 januari:    School gesloten: start afstandsonderwijs  

 

Positief getest op Corona 

De afgelopen week zijn een aantal leerkrachten positief getest op corona. De ouders van de 

betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd. Ook is contact opgenomen met de ouders waar 

deze collega’s onlangs nog een fysieke afspraak op school mee hebben gehad. 

Het gaat om de leerkracht van groep 8A, de leerkracht van groep 6C, de leerkracht van groep 4A, 

de leerkracht van groep 1/2F en twee intern begeleiders.  

 

Positief geteste leerlingen 

In groep 8A is sinds deze week een 15-tal kinderen positief getest. U zult begrijpen dat hier zeer 

nauw contact over is met de GGD. Nu de school gesloten is en de incubatietijd van de meeste 

mensen om en nabij 5 dagen is, verwacht de GGD dat de besmetting binnenkort zal uitdoven. 

Bij elke ontwikkeling in deze groep is contact met de GGD en zullen ouders worden geïnformeerd.  

In groep 5C, groep 6A en groep 8C is 1 leerling positief getest de afgelopen dagen. 

In alle overige groepen zijn geen positief geteste leerlingen bekend bij ons. 

 

Kind laten testen 

Laat u uw kind testen, dan vernemen wij graag de uitslag. U kunt hiervoor een bericht sturen 

naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

Wij ontvangen graag de naam en groep van uw zoon of dochter en de laatste dag dat uw kind op 

school is geweest. 

Bij elke positieve uitslag zullen wij alle ouders van de betreffende groep informeren en contact 

opnemen met de GGD. Ook gedurende de kerstvakantie zullen wij ouders blijven informeren. 

 

Afstandsonderwijs vanaf 4 januari a.s. 

Momenteel wordt door de leerkrachten hard gewerkt om vanaf 4 januari a.s. het 

afstandsonderwijs weer zo succesvol mogelijk te laten verlopen.  

De kinderen van groep 1/2 zullen o.a. weer met Gynzy aan de slag kunnen.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen via LessonUp het lesprogramma vinden. 

De kinderen uit groep 4 t/m 8 die deelnemen aan de verrijkingsgroep, kunnen eveneens via 

LessonUp hun opdrachten vinden.  

In de laatste week van de kerstvakantie ontvangt u hierover een uitgebreider schrijven van ons. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 
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