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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Corona
Vandaag zijn we helaas geconfronteerd met de eerste besmetting op onze school.
In de onderbouw is een leerling positief getest en hierop hebben we meteen met de GGD en het
stafbureau contact gezocht en overleg gepleegd.
De groepen 2 en 1 moeten uit voorzorg in quarantaine. De ouders van deze groepen zijn hierover
inmiddels via de app en via een brief van de GGD uitgebreid geïnformeerd.
Vanuit de GGD is de volgende brief opgesteld voor u als ouder om u te informeren hoe te handelen:
Deze brief delen wij graag met u.
Brief voor ouders/verzorgers bij COVID-19 (geen klas- of groepsgenoot)

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op de school van uw kind is een persoon positief getest op COVID-19. We begrijpen dat dit
veel vragen oproept over het risico voor uw kind.
De GGD onderzoekt wie er mogelijk contact hebben gehad met de persoon die positief is
getest. Leerlingen die contact hebben gehad met deze persoon krijgen hierover bericht, met
een advies wat te doen. ( LET OP: SCHOOL GEEFT ALLEEN INFO DOOR WANNEER OUDERS
TOESTEMMING HEBBEN VERLEEND)
Als u geen bericht heeft ontvangen met een advies, dan heeft uw kind geen contact gehad
met de persoon die positief is getest. Uw kind heeft dan geen risico gelopen op besmetting.
Meer informatie of vragen?

We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft
over COVID-19 op de school van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in
de regio.
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Ook kunt u telefonisch terecht bij het
publieksinformatienummer: 0800-1351.

De betrokken leerkrachten, onderwijsassistent en leerlingen uit de betreffende groepen
gaan eerst 5 dagen in quarantaine en kunnen dan op vrijwillige basis zich laten testen.
Wanneer die uitslag negatief is en er zijn geen klachten dan mogen ze weer naar school toe.
Wanneer ouders kinderen niet laten testen, dan zitten de kinderen de 10 dagen thuis uit en
kunnen ze vanaf woensdag 28 april weer naar school. (na Koningsdag).
De GGD geeft aan dat broertjes en zusje wel gewoon naar school mogen komen zoals ze
geen klachten hebben.
Het is voor iedereen ontzettend vervelend, maar in de eerste plaats natuurlijk voor de
betreffende leerling.
De leerkrachten nemen met de ouders ook contact op over welke wijze de komende week
het onderwijs wordt verzorgd.
Mochten er vragen zijn dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de GGD. Is het
meer school gerelateerd, dan kunt u contact zoeken met de betreffende leerkracht of met
juf Jeanette
We hopen u eerst zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april zullen we de Koningsspelen organiseren. Dit jaar vieren we het met de eigen
groep, maar zorgen we ervoor dat er een gezellig programma van maken op die dag.
Groep 8 gaat deze ochtend voor een golfclinic naar de golfbaan. De ouders van groep 8 zullen
verdere informatie hierover ontvangen via Geert.
De overige groepen blijven op school. De kinderen mogen deze dag allemaal sportief gekleed op
school komen en met wat oranje/rood/wit /blauwe accenten erbij staat het extra feestelijk.
We starten deze ochtend allemaal gewoon in de eigen klas met een filmpje om de Koningsspelen te
openen. Daarna heeft iedere groep een eigen programma.

De groepen 1 t/m 3 zullen om de beurt buiten op het kleine plein gaan bewegen, in het
speellokaal en actief bezig zijn in de klas. De groepen 4 t/m 7 gaan dit doen op het grote
plein en in de klas.
We maken er met de eigen groep dit jaar een gezellige dag van!
De OV trakteert deze dag de kinderen op een gezonde fruithap en
drinken. Lunch moeten de kinderen wel gewoon meenemen. De
kinderen van groep 1 en 2 zijn net als anders om 12.30 vrij. Zij
hoeven geen lunch mee te nemen.

Afwezigheid
Juf Bianca zal helaas de komende tijd niet op school zijn vanwege persoonlijke omstandigheden. In
overleg is afgesproken dat ze de komende weken even thuis blijft.
Vandaag heeft juf Jeanette voor groep 5 gestaan en de komende twee weken zal Marjan van Dijk uit
Groningen op vrijdag groep 5 lesgeven.
We hopen natuurlijk dat Bianca zich snel weer beter voelt en dat we haar snel weer zien.
Groep 5
Op dinsdag 20 april hebben de kinderen uit groep 5 een toets Engels. De kinderen hebben afgelopen
dinsdag het oefenblad meegekregen.
Groep 6
Toetsdata:
Natuniek thema 2 op donderdag 22 april 2021
Spelling blok 7 op maandag 26 april 2021
Eindtoets groep 8
Komende woensdag en donderdag staat groep 8 in het teken
van de eindtoets. Ook dit jaar maken we weer gebruik van Route
8. We willen de leerlingen van groep 8 enorm veel succes
wensen.

4-jarigen
We zijn inmiddels weer bezig met de
formatieplannen van komend schooljaar. Om
een goed beeld te krijgen van alle 4-jarigen,
willen wij u vragen om aan school alvast door te
geven of er in het schooljaar 2021-2022 nog
kinderen aangemeld worden die dan 4 jaar
worden. Dus wordt uw zoon/dochter komend
schooljaar 4 jaar dan mag u alvast een aanmeld
en inschrijfformulier aanvragen bij juf Jeanette.
Dan zorgen wij dat de inschrijving geregeld
wordt.

Vrije dagen
Op dinsdag 27 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag. De meivakantie start op 1 mei en loopt
tot en met 9 mei. Op donderdag 15 en vrijdag 16 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.
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