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Oudergesprekken 

Deze week stond in het teken van de oudergesprekken. Omdat 

sommige ouders en leerkrachten elkaar in deze tijd nauwelijks 

zien en/of spreken, kan zo’n moment heel fijn zijn. Natuurlijk bent 

u als ouder ook tussentijds altijd welkom om contact op te ne-

men met de leerkracht als u vragen heeft over de ontwikkeling 

van uw kind.  

 

Zelftesten voor leerkrachten 

Deze week ontvangen alle basisscholen in Nederland zelftesten 

voor leerkrachten en onderwijsassistenten. Hiermee kunnen zij 

zichzelf preventief testen op corona. Onze leerkrachten en on-

derwijsassistenten mogen hiervan gebruik maken. Het is een vrije 

keuze. 

 

Onderwijs gaat om contact. Het is voor onze professionals onmo-

gelijk het goede te doen en daarbij een afstand te houden. Om 

deze reden voelt het voor sommige leerkrachten en onderwijs-

assistenten fijn om snel zekerheid te hebben door zichzelf -zonder 

klachten- te kunnen testen, op school of thuis. Wij nemen geen 

risico. Zodra er klachten zijn, gaan onze mensen alsnog naar een 

officiële testlocatie. Wij mogen de thuistesten hier niet voor inzet-

ten. Hierin verandert er dus niks. Wij zullen nog steeds te maken 

hebben met leerkrachten die afwezig zijn i.v.m. testen omdat zij 

klachten hebben. 

Zelftesten die scholen ontvangen zijn niet voor kinderen. 

 

Zelftesten bij kinderen 

Als uw kind klachten heeft, of in quarantaine gaat vanwege een 

positieve uitslag van een klasgenootje of leerkracht, moet u zelf 

een afspraak maken voor een test bij een officiële testlocatie 

van de GGD. Alleen met een negatieve uitslag van deze offici-

ele test is uw zoon of dochter na 5 dagen weer welkom op 

school. Belangrijke informatie waarover GGD ons deze week 

heeft geïnformeerd: uitslag van een zelftest worden helaas niet 

meer geaccepteerd. 

 

Wij hebben uw toestemming nodig 

De GGD vraagt ons om gegevens te delen als bron- en contact-

onderzoek noodzakelijk is. Dit mag de school doen op grond van 

een ‘gerechtvaardigd belang’.  

 

Om niet bij elke casus opnieuw toestemming te hoeven vragen, 

geven wij uw (oudste) kind éénmalig een toestemmingsformulier 

mee naar huis. Wij willen u vragen dit in te vullen en weer mee 

naar school te geven. Uw toestemming geldt voor alle komende 

situaties. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Juf Silke bevallen! 

Maandag 12 april zijn wij weer een Toermalijn baby rijker gewor-

den! Juf Silke is bevallen van een prachtige dochter genaamd 

Saar Dirkje Anna.  

De bevalling is goed  

gegaan. Juf Silke en  

Anna maken het  

goed. Van harte  

gefeliciteerd juf Silke! 

 

 

 

 

 

 

Verkeerouders gezocht! 

Wat is het fijn dat wij verkeersouders hebben die de kinderen (en 

hun ouders) helpen met oversteken! Ondanks dat door het weer 

gelukkig meer mensen op de fiets rijden, blijft het oppassen bij 

het oversteken.  

 

Wij zouden graag iedere dag hulp hebben bij het oversteken. 

Op maandag, donderdag en vrijdag missen wij nog hulp in de 

middag. Ook zijn wij op zoek naar meer hulp in de ochtend zodat 

verkeersouders elkaar kunnen afwisselen. 

 

Daarnaast verzoeken wij u om, wanneer u met de auto komt, 

niet te stoppen bij de oversteekplaats  om uw zoon of dochter af 

te zetten. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. 

 

Uitslag enquête besteding overgebleven gelden ouderbijdrage 

(ingezonden door de ouderraad) 

Onlangs heeft de ouderraad via de nieuwsbrief een enquête uit-

gezet  om inzicht te krijgen hoe het overgebleven geld van de 

ouderbijdrage het beste besteed kan worden. Hier is gelukkig 

veel respons op gekomen en graag delen wij hierbij de uitslag: 

 

De meeste stemmen waren voor het schoolplein. Extra verwen-

nerij en activiteiten voor de kinderen en korting op de bijdrage 

voor het volgende schooljaar volgden en deze ontliepen elkaar 

nauwelijks. De minste stemmen gingen naar een extravaganter 

schoolreisje. 

 

De ouderraad heeft op basis van deze uitslag besloten om aller-

eerst de overgebleven gelden van vorig schooljaar, voor het 

grootste deel, te investeren in de beide schoolpleinen. De eerste 

ideeën hiervoor zijn al met elkaar gedeeld en wij hopen ook dat 

dit op korte termijn gerealiseerd kan worden. 

 

‘Extra verwennerij en activiteiten voor de kinderen’ kregen ver-

volgens de meeste stemmen en dat proberen we gedurende dit 

schooljaar nog zoveel mogelijk te doen. Zo stond er al met Kerst 

een frietkraam op het schoolplein en hebben we met Pasen een 

ontbijtje geregeld. Ook met de Koningsspelen wordt vanuit de 

ouderbijdrage meer uitgegeven om voor de kinderen en ge-

slaagde dag te organiseren. Mogelijk volgen dit schooljaar nog 

andere extra activiteiten waar we aan kunnen bijdragen. 

 

Pas aan het einde van dit schooljaar kan worden vastgesteld 

hoeveel er van de ouderbijdrage voor dit schooljaar over is. Zo-

dra dat duidelijk is, zal de ouderraad onderzoeken of een struc-

turele verlaging van de ouderbijdrage vanaf volgend schooljaar 

mogelijk is. 

 

Agenda: 

t/m 16 april: oudergesprekken groep 1-7 

19 t/m 23 april: pre-adviesgesprekken groep 7 

20 en 21 april: IEP Eindtoets groep 8 

23 april: Koningsspelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


