
 
Nieuwsbrief vrijdag 21 januari 2022 
 

 

 

 

Donderdag 10 februari: Studiedag; school gesloten 

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

 

 

Voortgang 

Helaas loopt het aantal besmettingen ook bij ons op school momenteel flink op. Er zijn in alle 

klassen 1 of meer kinderen thuis en zijn er zelfs op dit moment een aantal groepen thuis in 

quarantaine. 

 

Groep in thuisquarantaine 

Sinds de laatste persconferentie geldt de maatregel dat wanneer er in een groep 3 of meer 

leerlingen en/of leerkrachten binnen 7 dagen positief testen, de hele groep in quarantaine moet.  

De quarantaine telt 5 dagen. Er moet op dag 5 bij de GGD worden getest. Na een negatieve 

testuitslag mag een kind weer naar school. Wordt een kind niet getest bij de GGD, dan wordt de 

quarantaine met 5 dagen verlengd. Een zelftest volstaat niet! 

De quarantaine geldt alléén voor de kinderen van de klas die in quarantaine moet en geldt niet 

voor broertjes en/of zusjes en ouders.  

 

De kinderen van groep 6A zijn afgelopen dinsdag in quarantaine gegaan.  

De kinderen van groep 8B zijn afgelopen donderdag in quarantaine gegaan.  

De kinderen van groep 3A en groep 3B zijn vanaf vandaag in quarantaine.  

 

Kinderen die minder dan 8 weken geleden zelf corona hebben gehad, zijn vrijgesteld van 

quarantaine en kunnen wel naar school komen. 

 

Volgens de huidige richtlijnen moeten kinderen van wie een huisgenoot positief test, eveneens 

thuis in quarantaine.  

 

Leerkrachten in thuisquarantaine 

Tevens zijn er nu helaas ook een 5-tal leerkrachten thuis in quarantaine. Wij doen ons best om de 

leerkrachten die afwezig zijn, te vervangen. Helaas is dat niet eenvoudig en lukt het ook niet 

altijd.  

We proberen u zo tijdig als mogelijk te informeren over de leerkrachtbezetting. Dit doen wij altijd 

via de schoolApp.  

  

Thuisonderwijs 

Als een groep in quarantaine moet, schakelt de leerkracht zo snel als mogelijk over op digitaal 

thuisonderwijs. Voor de verschillende systemen zijn alle inloggegevens al enige tijd bij de 

leerlingen bekend. De leerkracht zal via de schoolapp de kinderen en/of ouders informeren over 

het lesprogramma. 

 

Als de klas op school is, is fysiek onderwijs het uitgangspunt.  

Kinderen vanaf groep 4 die niet naar school kunnen omdat ze zelf in quarantaine zijn of omdat 

een huisgenoot positief testte en zij daarom niet naar school kunnen komen, kunnen altijd aan 

het werk in het programma van Snappet.  

 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

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


Positieve testuitslag? Deelt u deze dan met school 

Wij verzoeken u te blijven testen en een positieve uitslag met ons te blijven delen. Zo kunnen wij 

iedereen blijven informeren en zorgen we ervoor dat de leerkracht en andere kinderen hun 

gezondheid in acht kunnen blijven nemen. 

 

Zelftesten 

Elke week geven wij de kinderen van groep 6, 7 en 8 een aantal zelftesten mee naar huis.  

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

te schaffen, dan vernemen wij graag van u. Wij kunnen dan ook aan uw kind(eren) zelftesten 

meegeven. 

 

Leerlingvolgsysteem  

Deze periode staat bij ons op school normaliter in het teken van het volgen van onze leerlingen. 

Wij laten dit zoveel mogelijk doorgang vinden. Aan kinderen die nu niet op school zijn, zal op een 

later moment tijd geboden worden om de toets te maken. 

Maakt u alstublieft voor uw kind geen afspraken onder schooltijd de komende tijd.  

 

In groep 1/2 worden de lijsten van KIJK! voor elk kind ingevuld. In groep 3 t/m 8 nemen we een 

aantal Cito M-toetsen af om te kijken hoe de ontwikkeling verloopt t.o.v. het landelijk 

gemiddelde.  

In de komende ronde oudergesprekken wordt u door de leerkracht(en) over de voortgang van uw 

zoon/dochter geïnformeerd.  

 

 


