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Aangepast coronabeleid schoolgaande kinderen
Eerder deze week stuurden wij u het bericht dat de maatregel van “drie besmettingen =
klas naar huis” niet langer geldt. Wanneer uw kind wél thuis moet blijven, probeerden wij
duidelijk te maken met een opsomming van de GGD. Die blijkt echter niet helemaal
duidelijk te zijn. Voor alle informatie bij elkaar verwijzen wij u naar de website van de overheid. In
het kort komt het hier op neer:


Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine.
Zij doen thuis wel een zelftest. Is die negatief, dan kunnen zij naar school. Ouders letten extra goed op de
gezondheid van hun kinderen.



Kinderen blijven thuis bij klachten. Ook dan doen zij een zelftest of laten zich testen bij de GGD.



Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In
dat geval kan de GGD nog wel een quarantaine-adviesgeven voor de hele groep.

Start instroomgroep per 4 april 2022
Omdat onze vijf bestaande kleutergroepen vol zitten in het voorjaar, starten wij vanaf
maandag 4 april 2022 met een zogenaamde “instroomgroep”. In deze groep starten alle
kinderen die tussen half maart en half juni vier jaar worden. Zoals het er nu uitziet, start
de groep op 4 april met een aparte leerkracht en met de kinderen die in maart en april
vier jaar worden. Dat zijn tien kinderen. Deze groep vierjarigen groeit tot de zomervakantie tot een
groep van circa twintig kinderen. Na de zomervakantie worden deze kinderen verdeeld over de vijf
groepen 1-2.
Wij weten uit eerdere ervaringen met instroomgroepen dat zo’n groep voordelen en nadelen heeft.
Zo biedt het kinderen natuurlijk een fijne, rustige start. Dat de kinderen na enkele maanden of zelfs
weken weer in een andere groep moeten wennen, is minder gewenst. Dit kan echter in principe ook
in andere kleutergroepen voorkomen. In alle gevallen doen wij herindelingen met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid.
De instroomgroep doet nog niet mee in het systeem van het rouleren in de vijf kleuterlokalen. De
groep komt in het noodlokaal naast de voorschool, dat daarvoor aangepast gaat worden. Op
maandag neemt Marie-Claire Geurts de groep voor haar rekening. Op dinsdag tot en met donderdag
doet Paula Bekkers dat, een bekende invaller in onze kleutergroepen. Op vrijdag zijn de vierjarige
kleuters vrij.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de kleuters van deze instroomgroep een mooie start van
hun schooltijd kunnen bieden.
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Ontwikkeling leerlingenaantal
Het vormen van een extra groep tijdens dit schooljaar, betekent niet dat onze school aan het groeien
is. Aan het einde van het schooljaar stromen er maar liefst 72 leerlingen van groep 8 door naar het
voortgezet onderwijs en aan het begin van het schooljaar 2022-2023 is het leerlingenaantal (zoals
het er nu uitziet) lager dan aan de start van het huidige schooljaar.
Tijdig aanmelden
Om zo goed mogelijk in te schatten hoe het leerlingenaantal van onze school zich ontwikkelt de
komende jaren, vinden wij het fijn als kinderen tijdig aangemeld worden. Heeft u of kent u kinderen
die in het schooljaar 2022-2023 vier jaar worden en die naar onze school zullen gaan? Dan vinden wij
het fijn als de aanmelding nu gedaan wordt. Voor broertjes of zusjes van kinderen die al bij ons naar
school gaan, kunt u hier een aanmeldingsformulier downloaden. U kunt het invullen en
ondertekenen en op
school afgeven of in de brievenbus stoppen.

Als u onze school nog niet van binnen kent, dan kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen met
onze directeur, Carla van Leijsen. Ook een rondleiding hoort bij deze kennismaking. Als u onze school
“in bedrijf” ziet, kunt u pas echt de sfeer proeven en beslissen of de
school bij uw kind en bij u past.
Omdat we dit zo belangrijk vindt, ontvangen we nieuwe ouders (met
mondkapje en gepaste afstand) graag weer op school. Vertelt u het
ook uw buren/kennissen die een peutertje thuis hebben?

We zitten middenin de Nationale Voorleesdagen! Wij lezen op school lekker veel voor en wij hopen
dat u dat thuis ook doet! Er zijn zoveel leuke (prenten)boeken. Inspiratie nodig? Lees en klik dan
verder!
Bibliotheek Theek 5 heeft allerlei tips en informatie, passend bij de Nationale
Voorleesdagen, verzameld en gebundeld in een online magazine.
Zo kunt u thuis samen met uw kind gezellige momenten beleven rondom voorlezen.
En bent u nieuwsgierig naar andere leuke boeken?
Kom dan eens langs bij de bibliotheek.
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