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Fijne start 

Allereerst voor iedereen de beste wensen. Wij zijn weer fijn ge-

start. Samen naar school gaan, dat blijft het beste voor de kin-

deren. We blijven echter alert op de verspreiding van het virus.  

Voor de maatregelen op school betekent het dat we nog steeds 

de 1,5 meter afstand op school handhaven tussen volwassenen 

wat in de praktijk betekent dat ouders nog niet naar binnen kun-

nen. We handhaven de looproutes en wassen onze handen. 

Ook blijven de gespreide breng- en ophaaltijden bij de kleuter-

groepen bestaan. Dagelijks staan ramen en deuren open voor 

extra ventilatie. Ten opzichte van voor de vakantie verandert er 

dus nog niets. 

 

Zelfstesten voor kinderen 

De kinderen van de groepen 6/7/8 hebben afgelopen maan-

dag twee zelftesten meegekregen. We willen u vragen uw bo-

venbouwkind zondagavond of maandagochtend te testen, en 

dan woensdag of donderdag weer. Op vrijdag geven we dan 

weer twee nieuwe testen mee (mits deze op tijd binnenkomen). 

Ook blijft het verzoek voor de kinderen in groep 6/7/8 een mond-

kapje te dragen bij verplaatsing in de school. 

 

Snottebellenbeleid 

Voor het welbekende snottebellenbeleid volgen we de laatste 

versie van de beslisboom. Die is te vinden via onderstaande link: 

 

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang 

/ school? (boink.info) 

 

Kinderen die in de afgelopen 8 weken zelf corona hebben door-

gemaakt hoeven niet in quarantaine, behalve als ze zelf klach-

ten hebben. Kinderen met klachten komen sowieso niet naar 

school. 

Een kind met klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts of 

benauwdheid, dat niet getest is met een zelftest, mag weer naar 

school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhou-

dende milde verkoudheidsklachten mag een kind na 7 dagen 

weer naar school. 

 

Bezetting blijft onzeker 

Ook afgelopen week hebben wij weer verschillende leerkrach-

ten moeten vervangen. Vooralsnog lukt het elke week weer om 

de bezetting rond te krijgen dankzij de invalpoule en extra inzet 

van collega’s. Normaal gesproken worden stagiaires wekelijks in-

gezet door afwezigheid van collega’s en daar zijn wij echt mee 

gered. Afgelopen week hadden de stagiaires van de PABO 

toetsweek en hebben wij enkele stagiaires van het Nova College 

moeten missen i.v.m. quarantaine. Het was dus weer een heel 

gepuzzel om de bezetting rond te krijgen. Met dank aan de extra 

inzet van collega’s!  

Wij hopen komende periode in een iets rustiger vaarwater te be-

landen maar wij vrezen dat ook komende weken extra inzet van 

onze mensen nodig is. Omdat uitval dagelijks gebeurt, lukt het 

niet om ouders afzonderlijk steeds te informeren als er iemand 

anders voor de groep staat. Wij hopen hierbij op uw begrip.  

 

Toetsweek 

Komende periode staan de citotoetsen weer op het pro-

gramma. Door de sluiting vóór de kerstvakantie, hebben wij be-

sloten de toetsweken één week op te schuiven. De kinderen van 

groep 3 t/m 8 hebben 24 januari t/m 4 februari citotoetsen. Het 

zou fijn zijn als tandarts- en doktersafspraken in deze periode bui-

ten schooltijd gepland worden. 

Ook de adviesgesprekken van groep 8 zullen verschoven wor-

den. Deze gesprekken verplaatsen naar de week van 14 febru-

ari. Hier zullen de ouders van groep 8 apart over worden geïnfor-

meerd. 

 

Luizenpluizen  

Wij willen ouders vragen uw kind deze week 

te controleren op luizen. Wij hopen dat we na 

de voorjaarsvakantie het ‘luizenpluizen’ weer 

op school kunnen laten plaatsvinden.  

 

Bedankt (reminder) 

Onderstaand bericht hebben wij donderdag 16 december 2021 

in het informatiebulletin geplaatst. Velen van u hebben de at-

tentie nog niet opgehaald. Daarom deze reminder. 

 

Het hele jaar door krijgen wij structureel hulp van verschillende 

ouders van onze school. Deze ouders zetten zich niet alleen in 

voor de klas van hun kinderen maar draaien een dienst voor de 

gehele organisatie. Door deze inzet wordt er extra gedacht aan 

veiligheid, kwaliteit en plezier voor onze kinderen! 

Wij willen de verkeerouders en hulpouders voor de bibliotheek 

hierbij hartelijk danken voor hun wekelijkse inzet voor onze 

school. Ook de ouderraad- én MR-oudergeleding willen wij be-

danken. Voor jullie allemaal staat er een aardigheidje klaar in 

het directiekantoor.  

 

Agenda: 

Het zal u vast niet verrassen, maar helaas kan onze koffieoch-

tend vrijdag 14 januari niet doorgaan. 

 

Woensdag 19 januari: Swimming’s Cool groep 4 (incl. de kin-

deren uit groep 4 van de combinatiegroep 3/4) en groep 5 
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