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Donderdag 10 februari: Studiedag; school gesloten 

Vrijdag 25 februari: Start voorjaarsvakantie; EH om 12.00 uur / WL om 12.15 uur 

 

 

Juf Jessica (IB) is sinds de kerstvakantie de leerkracht van groep 8A. Op woensdag 

is meester Joost in de klas.  

Door deze wijziging zijn de werkzaamheden van juf Jessica als intern begeleider 

verdeeld onder juf Wieteke en juf Saskia.  

 

 

 

Laatste ontwikkelingen n.a.v. de persconferentie 

Na de laatste persconferentie zijn er voor het basisonderwijs geen nieuwe maatregelen 

aangekondigd.  

De kinderen in groep 6, 7 en 8 en leerkrachten blijven daarom op de gangen een mondkapje 

dragen. Tevens zetten we het regelmatig meegeven van zelftesten voort.  

We hopen ook echt dat u uw kind(eren) 2 keer per week thuis wilt testen.  

Bij een negatieve testuitslag mogen leerkrachten en kinderen naar school.  

Bij een positieve testuitslag mogen leerkrachten en kinderen niet naar school en laten zich testen 

bij de GGD. Zij blijven thuis tot de uitslag bekend is. 

 

Quarantaine wijziging 

Belangrijkste aanpassing is dat iedereen die de 3de vaccinatie heeft gehad of korter dan 8 weken 

geleden zelf een coronabesmetting heeft doorgemaakt, geen klachten heeft én negatief test op 

een zelftest, niet langer in quarantaine hoeft als je een huisgenoot of nauw contact bent van een 

besmet persoon. 

 

Zelftesten groep 6, 7 en 8 

Aan elk kind in groep 6, 7 en 8 zullen deze week weer een aantal zelftesten meegegeven worden.  

Zit uw kind in een andere jaargroep en heeft u zelf niet de middelen om zelftesten aan te 

schaffen, dan vernemen wij graag van u. Dit kan via directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl 

o.v.v. zelftesten en de naam en groep van uw kind(eren). Wij zullen hem/haar dan ook zelftesten 

mee naar huis geven.  

 

KiVa thema 4 

Na elke vakantie is het altijd weer even flink wennen voor iedereen; luisteren en stil zijn op het 

goede moment, met respect reageren als de leerkracht of een klasgenoot je een vraag stelt, doen 

wat je gevraagd wordt en niet meteen (verongelijkt) reageren als je het ergens niet mee eens 

bent. Zo maar wat voorbeelden die aan de orde kunnen zijn in een klas en waar aandacht naar 

uit moet gaan.  

We zijn na de kerstvakantie weer met een nieuw KiVa-thema gestart. 

In de onderbouw werken we met ‘Iedereen is uniek’ en in de bovenbouw werken we aan ‘Plagen, 

ruzie of pesten?’  Met verschillende werkvormen en groepsgesprekken werkt de groep met elkaar 

aan een zo prettig mogelijk klassenklimaat. 
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