22. Nieuwsbrief 26 januari 2022
Data van belang
31 januari – 4 februari
31 januari – 18 februari

: oudergesprekken groep 1 t/m 7
: adviesgesprekken groep 8

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.
Donderdag:
Juf Whitney is in groep 6b.
Juf Sandra is in groep 7a.
Juf Esther is in groep 3a.
Juf Eefje is in groep 4c/5c.
Vrijdag:
Juf Whitney is in groep 6b.
Juf Eefje is in groep 7a.
Juf Esther is in groep 3a
Juf Kristel is in de ochtend in groep 5d/6d.
Voor groep 4c/5c is vervanging aangevraagd.
Nieuws met betrekking tot aanpassing regels corona
Per woensdag 26-1-2022 mogen de kinderen weer naar school. Dat betekent dat
we morgen 27 januari alle kinderen, die geen klachten hebben en niet positief
zijn getest, weer op school verwachten.
Heeft uw kind klachten?
Test uw kind met een zelftest of laat uw kind testen bij de GGD.
Kinderen met een positieve (zelf)testuitslag blijven thuis en volgen de GGDrichtlijnen.
Bij een negatieve (zelf)testuitslag mag uw kind naar school.
In het gezin is een lid positief getest, wat dan?
Indien een broertje of zusje positief getest is, hoeft uw kind niet in quarantaine
en mag (mits klachtenvrij) gewoon naar school. Bij nauw contact met een
besmet persoon in de klas of thuis adviseren we om minimaal 2 x per week een
zelftest te (laten) doen.
Heeft uw kind klachten en wilt u niet testen?
Houd uw kind thuis. Uw kind mag weer naar school of de kinderopvang als het
24 uur klachtenvrij is.
Blijven de klachten aanhouden?
Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school of de opvang.
Zit uw kind nu in quarantaine omdat een klasgenootje corona heeft?
Test uw kind en bij een negatieve (zelf)test mag uw kind naar school.

Uw kind is thuis; wat kan hij doen voor school?
Voor kinderen die thuis zijn, klachten hebben (en niet getest) of positief getest
zijn, geldt dat zij werk meekrijgen van de leerkracht om thuis te maken. De
meeste kinderen hebben een thuiswerkpakketje in hun bezit. Als dat niet zo is
dan kunt u hierover contact opnemen met school en kunt u een pakketje
ophalen.
Wanneer informeer ik de school?
Is uw kind ziek dan laat u ons dat weten.
Wij vragen dan of het klachten zijn die passen bij Corona. Als dit zo is doe een
(zelf)test of laat uw kind testen en informeer ons over de uitslag. Wij informeren
dan de ouders van de groep waar uw kind in zit. Ouders kunnen dan alert zijn en
blijven letten op klachten. Zijn er klachten dan is testen van belang.
Moeten leerlingen groep 6 - 7 – 8 nog testen?
De volwassenen en de kinderen van groep 6,7 en 8 blijven zich 2x per week
preventief testen op corona. Is deze positief dan blijft uw kind thuis en volgt de
regels van de GGD. Een zelftest kunt u nl. ook melden op de site van de GGD.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit alles dan kunt u dat vinden op de volgende sites:
Onderwijs en kinderopvang in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Gezinnen met kinderen en quarantaine | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

