
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                    10 januari 2022 
 
 
Belangrijke data 
 

•   10 jan                                 Proosten op het nieuwe jaar  

•   10 jan                                 Hoofdluiscontrole 

•   10 jan                                 Start “KIJK” groepen 1 en 2 

•   10 jan                                 Start thema “Vraag het de kinderen” groepen 1, 2, 3 en Parel 

•   10 jan                                 Start IPC thema “Nederland waterland” groepen 6, 7 en 8 

•   13 jan                                 Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•   17-28 jan                            Toetsing (midden) Boom toetsen groep 8 

•   17 jan                                 Dramataal groepen 6 en 6-7 

•   18 jan                                 Dramataal groepen 7 en 8 

•   24 jan                                 Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•   24 jan                                 OPP’s  Parelgroep mee naar huis 

•   24 jan                                 Volgende nieuwsbrief 

 
Nieuwjaar 

 
Op de allereerste plaats iedereen een heel fijn, gezellig en 
gezond Nieuwjaar gewenst namens ons hele team. 
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal hele fijne feestdagen en 
eventuele vakantie 
hebben gehad. 
Wij zijn in ieder geval 

heel blij alle kinderen weer op school te zien! 
In voorgaande jaren kwamen alle kinderen na de kerstvakantie op 
maandagmorgen naar de aula, waar we met ons allen een toast 
uitbrachten op het nieuwe jaar. 
Dit jaar was dat even anders en hebben alle groepen in hun eigen 
klas geproost op het nieuwe jaar met een glaasje (kinder)bubbels. 
Gelukkig mochten de basisscholen vandaag gewoon open en zijn we allemaal weer fijn gezellig op school 
in onze “normale” doen, ondanks dat alle strenge regels nog steeds gelden net zoals voor de vakantie. 
 
 
 
Leerlingen die in quarantaine zitten omdat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon, kunnen zich 
na vijf dagen laten testen bij de GGD. Alleen met een negatieve GGD-test mag de leerling weer naar 
school. Een zelftest is dus niet voldoende. Bij een positieve zelftest gaat de leerling direct in quarantaine en 



 

laat zich bij de GGD testen ter bevestiging. Mocht het voor u moeilijk zijn om een zelftest te kopen, neem 
dan even contact op met school, we kijken dan of we u hierbij kunnen helpen. 
Voor de kinderen van de bovenbouw en voor de leerkrachten geldt: 2 keer per week een preventieve 
thuistest. Is die positief dan gaat het hele gezin in quarantaine en laat een GGD test doen. Pas bij een 
negatieve uitslag kan iedereen weer naar school of naar het werk. Dit dringende test-advies geldt ook voor 
gevaccineerde personen. In de loop van de week worden weer zelftests aan de kinderen van de groepen 
6-7-8 meegegeven. U ontvangt hierover van tevoren een berichtje via de basisschoolapp. 
De kinderen van de groepen 6-7-8 worden ook dringend verzocht in de gangen een mondkapje te dragen 
Als u uw kind(eren) ziek meldt via de telefoon of de app, wilt u er dan alstublieft bij vermelden wat de reden 
is zodat wij er eventueel actie op kunnen ondernemen mocht dat nodig zijn. 
  
 

 
Schoolfruit 
 
Deze week start de uitlevering van het EU schoolfruit weer!  
Op woensdag krijgen we allemaal een mandarijn, donderdag 
wortelen en op vrijdag een sinaasappel 

 
 
 


