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 NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS  3 DECEMBER 

 

Geachte ouders,  

 

We hebben een drukke en gezellige Sinterklaasweek 

achter de rug. Vandaag was het even spannend want er 

kwam alleen een Piet toen wij klaarstonden! Sinterklaas 

was kwijt! Gelukkig had een politieman de sint gevonden 

en die bracht hem met zwaailichten en sirenes naar de 

school! Toen kon het feest beginnen. 

Dit weekend komt de goedheiligman in veel huizen langs 

en daarom is het fijn dat er maandag een studiedag is voor 

de kinderen om even bij te komen.  

De Coronaperikelen houden ons flink bezig. U vindt in deze 

nieuwsbrief de laatste informatie. Volgende week 

verwachten wij de zelftesten. De kinderen uit 6/7/8 krijgen 

deze zelftesten mee naar huis. In de bijlage vindt u 

aanwijzingen voor het gebruik. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Atalanta 

 

AGENDA DECEMBER, JANUARI-FEBRUARI 
 

Maandag 6 december Studiedag voor het personeel -alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 23 december Kerstfeest op school 

Vrijdag 24 december Om 12.00 start de kerstvakantie 

10-21 januari Zilveren weken op school, Kanjerlessen om sociaal emotioneel een fijne klas te blijven  

12 januari Start derde IPC project, eigen leerkracht informeert u 

24 jan-28 jan IEP toetsen Hart (socoiaal emotioneel/creatief) 

31 jan 4 feb IEP toetsen Hoofd (Cognitief) 
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14-17 feb VO gesprekken groep 8 

18 februari Studiedag voor het personeel- alle kinderen zijn vrij 

21-25 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari Rapporten gaan mee 

 

CORONANIEUWS, TWEEMAAL PER WEEK PREVENTIEF ZELFTESTEN  

Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Ondanks het fors aantal besmettingen is het voor kinderen 
ontzettend belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Dat is juist de reden waarom er extra 
maatregelen genomen zijn om scholen open te houden. Deze maatregelen zijn afgelopen weekend al 
aan u gecommuniceerd. In deze nieuwsbrief geven wij u graag een update. 

- Er geldt een dringend advies voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen 
wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan. Voor het personeel op school is het verplicht om 
een mondkapje te dragen. 

- Een ander dringend advies is dat alle leerlingen thuis (dus nooit op school) tweemaal per week een 
zelftest doen. We verwachten volgende week levering van zelftesten op de scholen, die daarna via de 
kinderen verspreid worden om mee naar huis te nemen. We laten het u weten als we de zelftesten 
meegeven. Er geldt ook een dringend advies voor medewerkers om zich preventief te testen. 

- Leerlingen met milde klachten (zoals verkoudheid) blijven nu ook thuis en laten zich testen bij de 
GGD of doen een zelftest thuis. Wordt uw kind niet getest? Dan mag uw kind pas weer naar school 
als hij/zij ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten 
mag uw kind zonder getest te zijn na 7 dagen ook weer naar school. In het geval van bekende 
chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid 
mogen leerlingen van de basisschool wel naar school komen. 

- Ouders/verzorgers komen in principe niet de school binnen. 

- Heeft u uw kind laten testen bij de GGD en de uitslag is positief? Meld dit dan svp direct bij school, 
zodat zij snel de andere ouders van de kinderen uit de klas kunnen informeren. Meld dit bij 
s.jadi@allente.nl 

Meer informatie Meer informatie over de coronamaatregelen op school vindt u op de website van de 
Rijksoverheid. Wilt u meer weten over zelftesten door leerlingen? Dat vindt u op 
www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: 
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten. 

Nieuwe beslisboom 

Er is een nieuwe beslisboom n.a.v. de nieuwe maatregelen voor kinderen t/m groep 8. Deze vindt u 
in de bijlages. 

Vragen 

Heeft u een specifieke vraag die uw school betreft? Neem dan contact op met uw school. Vragen aan 
het crisisteam kunt u stellen via e-mail: crisisteam@allente.nl. 
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN OUDERRAAD 

Verkeersveiligheid rond de school 
Er geldt een stopverbod op de Zonnegloren, ook bij regen en slecht weer, maar we zien weer veel 
ouders dit negeren. Denk aan de veiligheid van uw eigen kind,  maar ook aan die van andere 
kinderen. Het wordt erg onoverzichtelijk als er auto’s stoppen;  andere auto’s gaan er dan omheen 
rijden en komen op de andere weghelft. 
Kinderen lopen hierdoor een groot risico. We zullen ook de Boa’s weer vragen extra op te letten (op 
verzoek van vele ouders), maar dit zou toch eigenlijk niet nodig moeten zijn. 
Parkeert u s.v.p. op een goede plaats en breng uw kind lopend of op de fiets naar school. Namens 
alle ouders en kinderen, alvast bedankt! 
  
Honden mee naar school 
Het is verboden om honden mee het schoolplein op te nemen. Ook willen we u vragen om bij het 
gedeelte waar de fietsen staan geen honden mee te nemen. Kinderen kunnen bang zijn en het is ook 
erg druk voor de hond. 
  
Roken op het schoolplein 
Ook dit is niet toegestaan. We willen het goede voorbeeld zijn voor kinderen en daarnaast ook 
anderen geen overlast veroorzaken. 
 
VACATURE PENNINGMEESTER OR VANAF SCHOOLJAAR 2022/2023 
Vanaf het volgende schooljaar komt de functie van penningmeester vrij binnen de OR. Op dit moment 
wordt deze functie ingevuld door Jette Olgers-Ruder, die deze nu voor het zesde jaar invult. Het zou 
fijn zijn als er nu al iemand is die dit graag zou willen, dan kan er een warme overdracht zijn dit jaar en 
kunnen alle taken goed overgedragen worden. Het leuke aan deze functie is dat je met heel veel 
verschillende mensen binnen school, maar ook met de ouders kan samenwerken en een spin in het 
web bent wat betreft het overzicht van de uitgaven en inkomsten binnen de OR-gelden en de 
schoolreisbudgetten. 
Mocht het je leuk lijken om deze functie te gaan vervullen neem dan contact op met Ans van Trierum 
(a.vantrierum@allente.nl), zij kan jou dan de contactgegevens van Jette doorgeven. 

mailto:a.vantrierum@allente.nl

