
  

 

 

 
 
Opstekers! 
Wat doen onze leerlingen het goed! En wat doen onze ouders en thuiswerk- 
begeleiders het geweldig! Jullie verdienen allemaal een flinke opsteker! 
 
Graag deel ik ook een opsteker uit aan Het Driespanteam. Online lesgeven  
is echt andere koek. Wat een stappen hebben we gemaakt op het gebied van 
ICT en het onderwijsaanbod in de tijd van afstandsonderwijs. Jullie zijn toppers!  
 
Het valt soms echt allemaal niet mee in deze tijd om alles voor elkaar te krijgen,  
maar dit doen we toch maar mooi met elkaar. – meester Albert 
 
 
Maatregelen COVID-19 noodopvang 
Door aangescherpte richtlijnen en adviezen van het RIVM en GGD is er een en ander veranderd. 
Wanneer een leerling positief getest wordt op COVID-19 en in de besmettelijke periode bij de 
noodopvang is geweest, worden leerlingen en collega’s sneller beschouwd als nauwe contacten.  
Aan deze nauwe contacten wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan, of zich 
zonder klachten na 5 dagen te laten testen. Dit geldt dus ook voor leerlingen in de 
basisschoolleeftijd. Zij kunnen hierdoor dus ook tijdelijk niet meer terecht bij de noodopvang. Op dit 
moment is het praktisch gezien niet mogelijk om gedurende de dag altijd 1,5 meter aftand tussen 
leerlingen te (laten) bewaren.  
Helaas hebben we hier in de afgelopen week mee te maken gehad. Twee collega’s en 7 leerlingen 
zijn hierdoor in quarantaine gegaan. Wij hopen dat het met hen goed blijft gaan! 
RIVM, GGD en verschillende partijen zijn nog altijd in overleg om met meer duidelijkheid te komen 
voor wat betreft richtlijnen en adviezen. Uiteraard zullen wij u hier dan verder over informeren. 
 
Hierbij willen graag ook nog eens benadrukken dat de noodopvang uitsluitend bedoeld is voor 
noodopvang, ook al weten wij dat er veel van u thuis gevraagd wordt. Wanneer u thuis bent of  
werkt verzoeken wij u de kinderen niet aan te melden voor noodopvang. Zo kunnen wij onderwijs 
op afstand en noodopvang blijven verzorgen en houden we de kans op verspreiding van het virus  
zo klein mogelijk. 
 
Hartjes in Puttershoek! 
In deze bizarre tijd kan er best wat meer liefde de wereld in gestuurd worden. Laten we in 
Puttershoek beginnen… 
De winkeliersvereniging van Puttershoek heeft een leuke actie bedacht: Hartenjagen!  
Wij van Het Driespan zijn heel enthousiast en hopen dat jullie ook allemaal meedoen!  
 
Hoe werkt het?  
Hang een hart voor je raam of zet hem in de tuin. Je kunt alles dat hartvormig is, gebruiken. Een 
verjaardagsslinger met hartjes, een tekening van een groot hart, een schilderij met een hart, een 
hartjeshanger. Vergeet niet om je hart op de kaart te zetten, door de naam van je straat (géén 
huisnummer), te geven in de besloten Facebookgroep, of te mailen naar bizputtershoek@gmail.com 
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Ga dan in februari 'hartenjagen'. Je kunt jullie ommetje net zo lang of kort maken als je zelf wilt. Tip: 
probeer elke keer een ander stukje bij jullie in de buurt. Dan blijft het leuk en spannend. Zo kom je 
wellicht op plekken waar je anders nooit zou komen. Wie weet ontdek je zo een nieuwe speeltuin, 
een mooie wandelroute of een fijne plek om te genieten van de natuur.  
Zorg voor wat voorpret, door van tevoren de kleine bedankkaartjes te downloaden en in te laten 
kleuren. Die kunnen jullie in de bus stoppen bij bewoners die een hart hebben opgehangen. Zo 
worden ze hartelijk bedankt voor hun moeite. Iedereen blij!  
Volg altijd de richtlijnen en regels van het RIVM en ga niet in groepen, maar uitsluitend met je 
eigen gezin een tochtje Hartenjagen.  
 
In de bijlagen in de mail van deze weekbrief kunnen jullie de afvinkkaarten en bedankkaartjes vinden.  
Voor meer informatie: https://www.winkelcentrumputtershoek.nl/events/hartenjagen .  
 
Loop ook maar eens een rondje langs Het Driespan, wij doen natuurlijk ook mee! Veel succes en 
plezier! 
 
In de herhaling: studiedag 1 februari vervalt 
De studiedag die gepland stond op maandag 1 februari vervalt. Leerlingen zouden op die dag vrij zijn. 
We bieden die dag noodopvang en onderwijs op afstand, zoals op alle andere dagen tijdens deze 
periode van thuisonderwijs. Wij willen juist in deze tijd zoveel mogelijk onderwijs- en 
contactmomenten door laten gaan en willen er zijn voor leerlingen en ouders die gebruik maken van 
de noodopvang. 
Het zou natuurlijk kunnen dat u op deze dag andere plannen hebt gemaakt, omdat deze op de 
jaarplanning stond als vrije dag voor de leerlingen. Geef dat in dit geval door aan de leerkracht van 
uw kind(eren), zodat wij weten wie er op die dag niet zullen inloggen. 
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