
23. Nieuwsbrief 27 januari 2022    

 

Data van belang 

28 januari : kinderen groep 1 t/m 7 rapport mee naar huis 

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

31 januari – 18 februari : 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. Het kan betekenen dat de ondersteuning van leerlingen niet doorgaat 
omdat de leerkracht, die dat geeft, er niet is.  

Dit betreft voor komende week:  
De logopedie van juf Kim en de taalklas van juf Kim op de maandag.  

De remedial teaching van juf Kristel.  
De gymlessen van juf Eveline en meneer Pim.  
Extra hulp van juf Marjolein in de groepen 5.  

De groepsleerkrachten die er niet zijn worden vervangen volgens onderstaand 
lijstje.   

Maandag: 
Juf Nancy is in groep 3a 
Juf Whitney is in groep 4a  

Meneer Joep is in groep 6b  
Juf Sandra is in groep 8c 

Dinsdag: 
Juf Ilona is in groep 3a 
Juf Whitney is in groep 4a 

Juf Crissy is in groep 6a  
Juf Sandra is in groep 8c 

Woensdag:  
Juf Emily is in groep 3a 
Juf Quincy is in groep 4a  

Meneer Joep is in groep 8b  
Juf Sandra is in groep 8a 

Donderdag: 
Juf Eefje is in groep 3b/4b 
Juf Quincy is in groep 4a 

Juf Whitney is in de middag in groep 8a 
Juf Marcella is in groep 8c 

Vrijdag:  
Juf Eefje is in groep 3b/4b 
Juf Quincy is in groep 4a 

Juf Whitney is in groep 8c 
 

Besmettingen in de verschillende groepen 
Afgelopen weken zijn er verschillende brieven rondgestuurd. Op enig moment is 
het niet meer bij te houden wanneer welke groep een brief moet of heeft 

gekregen. Daarom bij deze een overzicht in de nieuwsbrief. Het meest belangrijk 
is dat u uw kind test als hij/zij milde klachten heeft. Naar school mag als hij/zij 

op de test negatief is. Is een kind ziek dan test u hem/haar natuurlijk ook maar 
blijft uw kind thuis totdat hij/zij beter is. Als hij dan weer naar school mag kunt u 



opnieuw testen om zeker te weten dat hij/zij negatief is. Is uw kind positief dan 
is het goed om dit te bevestigen met een GGD test (als het lukt om er doorheen 

te komen).  
 

Afgelopen week waren 3 besmettingen in groep 1/2, 4 besmettingen in groep 3a, 
4 besmettingen in groep 3/4b, 2 besmettingen in groep 4a, 3 besmettingen in 
groep 4/5c,  1 besmetting in groep 5a, 4 besmettingen in groep 5b, 3 

besmettingen in groep 5/6d, 2 besmettingen in groep 6a, 1 besmetting in groep 
6b, 3 besmettingen in groep 6c, 4 besmettingen in groep 7b, 1 besmetting in 

groep 8a, 2 besmettingen in groep 8b. Tevens 7 personeelsleden raakten besmet 
in de afgelopen week.  
 

Dit weekend zijn daarbij gekomen: 4 personeelsleden en 1 in groep 6a en 2 in 
groep 6c.  

 
Informeert u ons als uw kind positief test op een zelftest of PCR-test. Wij sturen 
dan het volgende bericht naar alle ouders van de groep:  

Titel: Melding besmetting in de klas: Wees waakzaam 

Oosterhout, 30 januari 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

U krijgt dit bericht omdat we u willen infomeren dat in de klas van uw kind 
iemand corona heeft. 

Wat betekent dit voor uw kind? Het kan zijn dat uw kind besmet is met het 

coronavirus. Meestal worden kinderen daar niet erg ziek van. Zolang uw kind 
geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar school. We geven 
het dringend advies om uw kind regelmatig een zelftest af te nemen. 

Meer informatie leest u op: 

Onderwijs en kinderopvang in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl   

Met vriendelijke groeten, 

Jacqueline van Dongen/Ilse van Rijen 
Adjunct directeur 
 

Schoolfruit  
We krijgen fruit op woensdag, donderdag en vrijdag (stukje meloen, een peer en 

een sinaasappel). Natuurlijk mag u zelf ook nog fruit meegeven en dit als 
extraatje zien. 

 
Oudergesprekken en adviesgesprekken 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 7 hun rapport mee 

naar huis gekregen. Was uw kind niet op school en kan uw kind komende dagen 
ook niet naar school, dan zal de leerkracht contact met u opnemen hierover. U 

kunt het rapport op halen voordat u het gesprek heeft met de leerkracht. Heeft u 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang


nog geen afspraak neem dan via de mail hierover contact op met de leerkracht 
van uw kind. Jullie kunnen dan alsnog een afspraak inplannen. Zoals al eerder 

aangegeven vinden deze gesprekken digitaal plaats.  
 

De adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 vinden wel op school plaats. 
Hierover zijn met jullie al afspraken ingepland. Vanwege corona is deze periode 
verlengd waardoor de afspraken in de komende 3 weken zullen plaatsvinden.   

 
Zwemlessen groepen 7 en 8 

Vanaf afgelopen maandag zijn de zwemlessen voor de groepen 7 en 8 gestart. 
Alle groepen 8 hebben hun lessen op 31 januari en 7 februari of om 12.30-
13.30u of om 13.30-14.30u.  

De groepen 7 hebben de lessen op 14 februari, 21 februari en 7 maart op eerder 
genoemde tijden. U krijgt vanuit de leerkracht de vraag om te kunnen rijden 

voor brengen of halen. We hopen dat dit gaat lukken want te voet is het best een 
eindje lopen en zeker voor de 2e les is het dan lastig vanwege de tijd.  
 

Heeft u geen kind in groep 7 en 8 maar kunt u ons wel helpen door te rijden laat 
het dan gerust weten aan juf Myriam (administratie). We kijken dan of we 

gebruik kunnen maken van uw dienst. Wel de vraag om een mondkapje te 
dragen en op die dag een zelftest te doen.  

 
Uitstapjes 
De uitstapjes naar de Bussel zouden weer mogen hebben we vorige week aan 

jullie laten weten. Helaas kregen we daarna weer bericht dat dit niet juist is 
vanwege uitval van mensen die op het toneel staan. We houden het dus nog 

tegoed op een later moment.  
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

De Wissel heeft net als alle andere scholen, dit schooljaar extra geld gekregen 
van de overheid om leerachterstanden van leerlingen die mogelijk ontstaan zijn, 

door lesuitval en schoolsluitingen, te kunnen wegwerken. We hebben daar een 
heel plan voor gemaakt en we werken daar hard aan. 
Na de Kerstvakantie zijn juf Quincy en meneer Pim, op de Wissel begonnen. Hun 

komst is mogelijk door het NPO-geld dat we hebben ontvangen. Omdat meneer 
Pim en juf Quincy nu op de Wissel werken, zijn we weer een stuk meer in staat 

om individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen af en toe, extra te kunnen 
begeleiden op school. 
We zijn daar natuurlijk heel erg blij mee en wensen hen allebei heel veel succes 

bij ons op school. 
  

 


