
19. Nieuwsbrief 5 januari 2022    

 

Data van belang 

10 januari     : start 3e periode om 8.40u 

13 januari  : een gewone schooldag van 8.40u – 15.05u 

17 januari  : uitnodigingen voor de oudergesprekken 

26 januari : voorleesontbijt 

31 januari – 4 februari  : oudergesprekken groep 1 t/m 7 

31 januari – 11 februari : adviesgesprekken groep 8      
 

 
Start 3e periode van het schooljaar 
Zoals iedereen heeft kunnen 

horen op het nieuws afgelopen 
maandag, beginnen de scholen 

weer voor alle leerlingen. We 
verwachten daarom iedereen 
om 8.40u op school. Aan de 

kinderen van groep 6–7–8 
vragen we om de zelftest te 

gebruiken, die ze voor de 
vakantie hebben meegekregen. 
Als uw kind negatief test, is 

hij/zij natuurlijk welkom op 
school. Is de test positief dan 

vragen we u een afspraak te 
maken bij de GGD zodat 
gecontroleerd kan worden of 

uw kind inderdaad positief test 
en dus corona heeft.  

 
Kinderen die verkouden zijn 
(ook alleen een snotneus), 

blijven thuis en laten zich 
testen. Een negatieve zelftest 

is voldoende voor een kind om 
weer naar school te komen.  
 

Hierbij de link voor de meest 
recente beslisboom zodat u 

weet wanneer uw kind wel/niet 
naar school mag. Deze is 24 
december weer aangepast. 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-

boinkajnrivm.pdf 
En de beslisboom voor 12+ (geldt niet voor basisschoolleerlingen!) 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-12-plus-boinkajnrivm.pdf 
 

 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-12-plus-boinkajnrivm.pdf


Mondkapjes 
Alle volwassenen en kinderen van groep 6–7–8 dragen binnen in de school een 

mondkapje bij bewegingen in het gebouw. In de eigen klas mag het mondkapje 
af. Daarnaast zijn de hygiëne, handenwassen en tafeltjes schoonhouden, van 

belang. Volwassenen houden waar mogelijk de 1,5 meter afstand aan.  
 
Afspraken 

De afspraken m.b.t. de lessen blijven zoals voor de vakantie. Er is binnen de unit 
gewoon niveauonderwijs omdat wij de unit als 1 groep zien. Op het moment dat 

er een besmetting in de groep is, van de leerkracht of een leerling, stoppen we 
met niveauonderwijs voor tenminste 1 week en volgen de leerlingen alleen 
onderwijs in de eigen groep. Als hier sprake van is krijgt u van ons hierover 

bericht met een brief.  
Indien er sprake is van 3 besmettingen in een groep, gaat we preventief over op 

thuisonderwijs en zal de directie contact opnemen met de GGD voor overleg.  
 
Welkom aan de nieuwe leerlingen 

Gelukkig hebben de nieuwe leerlingen nog kennisgemaakt voor de vakantie. Ze 
hebben het lokaal gezien waar ze maandag gaan starten. Een aantal leerlingen  

heeft ook de juf/meester nog even gezien. We wensen ook hen op 10 januari van 
harte welkom en een fijne tijd bij ons op De Wissel! 

 
Welkom aan juf Quincy en meneer Pim 
Vanaf maandag a.s. is juf Quincy weer bij ons op school. Zij werkt op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Ze verzorgt dan extra ondersteuning daar waar 
nodig. Dit kan gaan om individuele kinderen, groepjes of juist overnemen van 

groepen omdat er anders geen vervanging is voor de groep bij ziekte van de 
eigen leerkracht of juist vanwege quarantaine.  
Meneer Pim werkt op de woensdag en vrijdag en geeft dan gymles aan de 

groepen 7 en 8. Alle groepen 7 en 8 krijgen minimaal 1 keer per week les van 
hem en de 2e keer is om de week. De andere les wordt door de leerkracht zelf 

verzorgd.  
 
Vervangingen 

We doen weer een poging om aan te geven wie in welke groep vervangt. Dit kan 
zomaar veranderen als er door ziekte, quarantaine of andere zaken vervanging 

nodig is.  
Maandag:  
Meneer Joep de hele dag in groep 8a.   

Juf Sandra is in de middag in groep 8c.  
Dinsdag: 

Juf Sandra is in 8c en Eugène is vrij.  
Woensdag:  
Juf Yvonne is in groep 3b/4b en juf Dana ondersteunt in groep 4a.  

Meneer Joep is in groep 8b. 
Juf Quincy is ingezet om extra toetsen af te nemen in groep 8.  

Juf Sandra is in groep 8c.  
Donderdag: 
Juf Hulya is in groep 1/2  samen met juf Nancy omdat en juf Nicole 

groepsbespreking heeft.  
Juf Whitney is in groep 6c. 



Juf Eefje is in groep 4c/5c in de ochtend en in de middag is Eefje in 7c voor de 
domeinmiddag.  

Juf Quincy gaat in de ochtend verder met toetsen afnemen en in de middag is ze 
in groep 8b.  

Vrijdag:  
Juf Whitney is in groep 6c. 
Juf Eefje is in de ochtend in groep 5d/6d en in de middag is ze in groep 3a.  

Juf Quincy is in groep 6a.   
 

Schoolfruit  
Na de vakantie krijgen de leerlingen weer schoolfruit op woensdag, donderdag en 
vrijdag. Natuurlijk mag u zelf ook nog fruit meegeven en dit als extraatje zien.  

De kinderen krijgen deze week een mandarijn, een wortel en een sinaasappel.  
 

Nieuwe gedragsverwachting 
“Ik ben aardig” 
We starten na de vakantie weer met een nieuwe 

gedragsverwachting. De kinderen kunnen weer 
muntjes verdienen als ze dit gedrag laten zien aan 

elkaar. We gaan dit daarom ook weer goed oefenen 
de komende 4 weken. We hebben inmiddels 76 

ballen in de buis zitten dus nog 4 erbij en onze 
beloning is binnen: “iets lekkers maken”.  Iedere 
groep mag dan zelf beslissen wanneer ze dit met de 

kinderen gaan doen.  
 

 


