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Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 februari 2022 
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Beste ouders/verzorgers, 

Wat waren we weer blij om de kinderen op 10 januari weer te mogen ontvangen!   

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op.  

Deze week gaan de rapporten mee en worden er weer de nodige gesprekken ge-

voerd. Met nog een aantal weken te gaan steven we weer af op carnavalsfeest.  

Hoe we dit gaan vieren leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

Nogmaals de regels op school na persconferentie 25-01-2022, bron: RIVM 

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs: 

 Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een 

zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en  

blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het 

dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen. 

 Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. 

 Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en 

geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben 

 gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een 

negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen. 

 Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten 

tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel moge-

lijk zelf naar school. 

 Leerlingen vanaf groep 6 tot en met groep 8 dragen mondkapjes in de gang, net als 

het onderwijspersoneel.  

 Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 leerlingen en al het onderwijspersoneel 

in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig 

met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de 

persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de 

GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar 

school. Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. 

Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren en kin-

deren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet 

het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online. 
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Personeel: 

Op dit moment hebben we wat langdurige zieke collega’s en collega’s die vanwege de COVID regels niet op school 

mogen komen. We doen er alles aan om vervanging te regelen voor deze groepen. Helaas zijn we afhankelijk van 

het aanbod van de vervangerspoule. We hebben hiervoor een protocol opgesteld wat we met u eerder hebben 

gecommuniceerd, maar we willen u hierover graag nogmaals over informeren: 

 

Protocol ziektevervanging JL Driecant 

Omdat het niet altijd mogelijk is om personeel bij ziekte te vervangen, is er door het team van JL Driecant een 

protocol opgesteld. Het protocol is goedgekeurd door de MR.  

Bij een ziekmelding wordt gewerkt volgens onderstaand model:  

*Allereerst wordt een aanvraag ingediend bij de vervangingspool;  

*Wanneer er geen vervanger via de pool beschikbaar is, wordt bekeken of er in de klas een duo-partner werkzaam 

is. Is dit het geval, dan wordt deze persoon benaderd. Kan deze persoon niet en er zijn overige collega’s vrij, dan 

worden ook deze collega’s gebeld om in de groep te vervangen.  

* Als laatste stap worden de onderwijsassistenten ingezet, of ambulante personeelsleden zoals de RT-er, de  

Kwaliteit Coördinator (voorheen IB ’r). 

 

 *Vanaf 8.00 uur wordt het noodplan “verdelen” besproken  met de aanwezige collega’s die inmiddels op school 

zijn aangekomen; Echter vanwege het huidige coronabeleid zal deze stap worden overgeslagen in verband met de 

bubbels van de klassen. 

*Bij de volgende stap komt de directie in beeld.  

Zijn er geen vaste afspraken, dan kan de directie invallen (maximaal 1 keer per maand);  

*De allerlaatste optie is het huiswaarts zenden van de groep. Gezien de volgorde van het protocol is het praktisch 

gewaarborgd dat de ouders één dag van te voren middels een brief worden ingelicht. We hopen op uw begrip voor 

deze situatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia van Duijnen Montijn 
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Het belang van lezen  
  

Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, start onze school elke lesdag met een half uur lezen. Bij de  
jongere kinderen wordt voorgelezen, de oudere kinderen (vanaf midden groep 3) lezen zelf.   
Dit doen we, omdat uit onderzoek is gebleken dat lezen een grote bijdrage levert aan meerdere domeinen van taalont-

wikkeling: woordenschat, begrijpend lezen, basisvaardigheden, technisch lezen en spelling.   
Een voorbeeld: kinderen die veel lezen in de vrije tijd, hebben een kans van 70 procent om gemiddeld tot hoog te scoren op een 

woordenschattoets. Van de kinderen die weinig lezen in de vrije tijd, is dat slechts 30 procent.   

De kans dat uw kind een echte lezer zal worden is 5 keer zo groot als u uw kind een actieve leesopvoeding geeft. De invloed van 

ouders is hierin bewezen veel sterker dan die van leerkrachten of vrienden (Notten en Stalpers).   
Vanaf groep 5 neemt (ook wetenschappelijk bewezen) de leesattitude sterk af. Twintig minuten lezen per dag leidt gemiddeld 

genomen al tot het lezen van 1,8 miljoen woorden per jaar.   
Omdat een goede leesvaardigheid dus bijdraagt aan de gehele leerontwikkeling (zie bovenstaand stukje) willen we u vragen om 

het vrij lezen thuis te stimuleren.  
Wat kunt u thuis doen om het lezen van uw kind te bevorderen?   

1. Voorlezen  
2. Boeken cadeau geven (of een (voor kinderen) gratis abonnement op de bibliotheek nemen)  

3. Boekentips geven  
4. Praten over boeken die het kind leest  

5. Zelf lezen in het bijzijn van uw kind (goede voorbeeld geven)  
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Alaaf! Carnaval 2022 
Op 25 februari is het carnaval. En dat gaan we vieren! Natuurlijk wel binnen alle 

geldende maatregelen van dat moment. Op deze dag mogen de kinderen ver-

kleed naar school komen en zullen er in alle klassen kleine feestjes losbarsten. 

Fruit en drinken nemen de kinderen wel zelf mee.  

In de week voorafgaand aan deze feestvrijdag, gaan we in alle klassen 

maskers maken. Hiervoor hebben we heel veel kosteloos materiaal nodig. Denk 

aan: eierdozen, doppen, stukken karton, lapjes stof, koffiecapsules en lege drink-

pakken (schoongemaakt graag), strikjes, enz…. Dit materiaal mag vanaf nu al 

meegenomen worden naar de klas. Daar zullen we alles in een zak verzamelen, 

zodat we in de carnavalsweek heerlijk kunnen gaan knutselen. We gaan er een 

gezellige week van maken.  

 

Team Driecant 

Koffieochtend Talentgroepen 
Op vrijdag 4 februari staat er een koffie ochtend voor de ouders van Talent op de kalender.  

Gezien de maatregelen kan deze helaas niet doorgaan. We hopen dat de volgende geplande koffie 
ochtend wel door kan gaan.  

 
 

Marion Kerkhof  
Coördinator/kwaliteitscoördinator Talentklassen 


