
            

    
  
 
Corona varia…… 
Ook bij ons op school worden de gevolgen van Corona steeds meer zichtbaar. Inmiddels zijn er 
enkele kinderen thuis in quarantaine. Dit, omdat één van de ouders positief getest is. Gelukkig 
hebben we tot nu toe geen kinderen die positief getest zijn… 
 

Hoe gaan we als school met kinderen om die in quarantaine zitten: 
• Er is contact tussen de ouders en de betreffende groepsleerkrachten. Dat gaat vaak via de 

mail, maar ook telefonisch. Dat gebeurt zo snel mogelijk nadat de school op de hoogte is 
gebracht 

• Waar mogelijk wordt er gewerkt met een weektaak en/of werkpakket 

• Kinderen kunnen thuis inloggen in hun omgeving MILOO en in de bovenbouw bij SNAPPET 

• Daarnaast zal de leerkracht een afspraak maken om via ZOOM contact te hebben 
 
Inmiddels zijn er ook een aantal collega’s getest. En gelukkig negatief.. Als onderwijspersoneel mogen 
we gebruik maken van de voorrangsregeling. Dat werkt! Maar minimaal één dag is de leerkracht wel 
afwezig. Tot nu toe hebben we invalleerkrachten daarvoor kunnen vinden. 
En we blijven uiteraard de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en de GGD volgen.  
 
Volgt u als ouders ook de Beslisboom? Er is er ook één beschikbaar voor 12+. Die is te vinden op de 
site van de Rijksoverheid! 
 
Binnen de groepen wordt ook aandacht besteed aan Corona. Het houdt ook de kinderen bezig. Ook 
voor hen vallen er steeds meer ‘leuke activiteiten’ af. Voor henzelf, maar ook voor het gezin!! 
En dat heeft invloed op de kinderen. De oudere kinderen volgen via school het 
Ochtendjeugdjournaal. En daar gaat het ook vaak over Corona. 
De geestelijke gezondheid van de leerlingen gaat ons aan het hart en daar geven we ook dan ruim 
aandacht aan! 
 
We realiseren ons, dat het contact met u nu vaak moet verlopen via andere kanalen. Daarvoor 
gebruiken we: 

 Elke groep verspreidt met regelmaat een infomail en die gaat vooral over de gebeurtenissen 
in de groep 

 Een aantal groepen verspreidt foto’s via de app of in de infomail 
 De app wordt ook gebruikt voor pushberichten (terug te vinden in de app linksboven bij het 

wieltje en dan Meldingen) 
 Elke twee weken verschijnt de Roerigheden. Daarin staan vooral de berichten die voor de 

hele school van toepassing zijn. De Roerigheden staan ook op de website en in de app 
 Speciale berichten verspreid vanuit ParnasSys (zoals dit bericht…) 
 Facebook/Instagram gebruiken we om berichten te plaatsen die een groter bereik 

‘verdienen’ 



 En dat doen we ook via de site Enters Nieuws en weekblad ‘De Wiezer’ 
 En niet te vergeten: uw eigen kind! Vraag uw kind wat ze op school beleefd/gedaan hebben. 

Dat vertellen ze graag en is ook nog goed voor hun taalontwikkeling       
 En uiteraard kunt u contact opnemen met de leerkracht!! 

 
Praktisch Corona-tips 

o Gebruik de Beslisboom bij verschijnselen 
o Gebruik het ‘Kiss and Ride’ moment om uw kind af te zetten en op te halen (dus niet te vroeg 

bij school staan….) 
o Laat uw kind 10 minuten voor tijd naar school gaan 

 
Tot slot: 
Juist omdat het niet meer ‘toegestaan’ de school binnen te lopen en u wil graag wat weten over van 
alles en nog wat: schroom niet om naar school te bellen of een mail te sturen naar 
contact@bsderoerganger.nl.  
En soms staat een leerkracht op het plein en is dan ook aan te spreken!! 
 
Ook ik mis de persoonlijke contacten en hoop, dat we over afzienbare tijd u  weer binnen mogen 
halen!! Ik kijk daar naar uit! 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin 
 
 

Pas op elkaar!! 
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