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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 01-02 Onderwijs op afstand
Groepen 1-2 d.m.v. de bingokaart en YouTube filmpjes
Groepen 3 via de planning en YouTube filmpjes
Groepen 4-5-6-7-8 volgen de digitale lesdag
Noodopvang onder lestijd voor kinderen van ouders met
vitale beroepen
Kind-ouder ontwikkelgesprekken
Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groepen 8
Di. 02-02 Idem
Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs groepen 8
Wo. 03-02 Idem
Do. 04-02 Idem
Vr. 05-02 Idem
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 08-02 Heropening van de basisscholen
Di. 09-02 Vergadering Activiteiten Commissie
Wo. 10-02
Do. 11-02
Vr. 12-02 De Carnavalsviering wordt verplaatst naar later in het schooljaar
Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
DE LAATSTE WEEK ONDERWIJS OP AFSTAND
In deze vijfde en laatste week onderwijs op afstand hopen
we weer samen met u ouders, de kinderen weer zo goed
mogelijk van onderwijs te voorzien.
De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, dus zetten we
samen nog een week de schouders eronder!
Digitaal thuisonderwijs voor de groepen 4-5-6-7-8
We starten om 08.30 uur het ochtendprogramma tot 12.00 uur. Daarna tot
13.00 uur lunchtijd. Van 13.00 tot 15.00 uur het middagprogramma.
En dan wordt het maandag 8 februari en dan
mogen de basisscholen gelukkig weer open.
CORONA UPDATE
Het Coronavirus is niet weg, dus we blijven waakzaam, u ook?
In de afgelopen week is een teamlid getest en
positief bevonden. Zij was reeds uit voorzorg en
zonder klachten in quarantaine en er is voor ons
dus geen reden om aan te nemen dat zij kinderen
mogelijk besmet heeft.
Kabinetsbesluit: basisscholen openen 8 februari
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen mogen de basisscholen op
maandag 8 februari de deuren weer openen voor alle kinderen. Tot die tijd
blijft de schoolsluiting onverminderd van kracht, met alle afspraken die
daaromtrent zijn vastgelegd.
Dit betreft de afspraken rond het opvangen van kwetsbare leerlingen en de
kinderen van ouders uit cruciale beroepen.
•
Het testbeleid, voor kinderen onder de 12 jaar, is verbreed.
Alle kinderen komen in aanmerking om getest te worden bij klachten!
•
Uiteraard blijven de maatregelen zoals het thuisblijven bij
klachten, DUS OOK VOOR KINDEREN VAN DE NOODOPVANG!, afstand
houden en hygiëne maatregelen ook onverkort van kracht.
•
Ouders/verzorgers mogen het schoolgebouw niet binnentreden.
Uitzondering kan worden gemaakt worden na afstemming met de
schooldirectie.
U en wij dienen de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en daarnaar
ook te handelen. Wij blijven in contact met de GGD om zo goed en
adequaat mogelijk te handelen. Op pagina 3 en 4 leest u voor de
volledigheid meer informatie van de Rijksoverheid en de GGD.
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GROEPEN 3 GAAN OP SPEURTOCHT DOOR DE WIJK
De groepen 3 gingen op speurtocht door de
wijk! Op enkele plekken hing Zoem de Bij voor
het raam met een letter. Als je alle letters had
gevonden kon je de letters samenvoegen tot
woorden en die woorden weer tot zinnen. Zo hebben ze
toch een beetje letterfeest! Dus vol goede moed en een
plattegrond van de wijk gingen de kinderen op onderzoek
uit.

#DASLIEF
Een aantal kinderen van onze school hebben
een #DASLIEF actie uitgevoerd. Want in deze
gekke tijd is het wel zo leuk als je lief voor
jezelf en elkaar bent. Denk maar eens aan
het helpen van papa en mama: met
stofzuigen, koken of de was. Er zijn zelfs
kinderen die de wijk zijn gaan opruimen!
Toen we dit te horen kregen dachten we echt #DASLIEF.

BINGO GROEPEN 1-2: THEMA BOUWEN
De kinderen van de groepen 1-2 hebben de afgelopen twee weken gewerkt
rondom het thema bouwen. Zo hebben ze onder andere de metseltechniek
geleerd, hebben ze cijfers gebouwd, torens gemaakt die net zo hoog zijn als
zijzelf en hebben ze bekende gebouwen nagemaakt. Ook kunnen de
kinderen lekker naar buiten, want naast de themabingo hebben ze ook
buitenbingo. We hebben weer leuke foto’s ontvangen en die willen wij
hieronder met u delen. Volgende week gaan de kleuters beginnen met het
thema: voeding.
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NIEUWSFLITS MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP
31 januari 2021
Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen
weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag
besloten. Tot die tijd geven de scholen les op afstand.
Uit OMT advies blijkt dat het met extra maatregelen verantwoord is om de
basisscholen weer te openen. Het is belangrijk dat kinderen binnenkort
weer naar school kunnen. Niet alleen voor de leerprestaties, maar ook voor
hun mentale en sociale ontwikkeling.
Extra maatregelen
Het kabinet realiseert zich dat dit besluit niet alleen opluchting geeft, maar
dat er ook zorgen kunnen zijn onder ouders en onderwijspersoneel. Over
hun eigen gezondheid of die van hun naasten. Het kabinet blijft de situatie
uiteraard goed in de gaten houden. Om risico van verspreiding van het virus
verder in te perken, komen er extra maatregelen in de school. Kinderen
met klachten moeten naar huis en als een kind positief is getest gaat de
hele klas in quarantaine. Na overleg met de onderwijspartners wordt het
servicedocument voor scholen aangepast. Meer informatie hierover volgt
zo snel mogelijk.
Sneltesten
Minister Slob wil op zeer korte termijn starten met sneltesten voor leraren
uit het primair onderwijs. Om zo besmettingen snel op te sporen en
klassen minder vaak naar huis te hoeven sturen.
Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de
gewone teststraat van de GGD. Heb je klachten die kunnen wijzen op het
coronavirus? Laat je dan testen.
Belangrijke stap
De situatie op school zal dus nog niet helemaal hetzelfde zijn als vóór
corona. Ook omdat de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk is. Maar
vandaag wordt een belangrijke stap gezet voor 1,5 miljoen kinderen: zij
kunnen weer naar school, zien hun vriendjes in de klas en krijgen weer
fysiek les van hun leraar.
NIEUWSFLITS GGD BRABANT ZUID-OOST
[ingezonden]
Nieuwsflits 21 januari 2021
Update: Nieuwsbrief van GGD Brabant Zuidoost.
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool
gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor
kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht
te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de
nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met
klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te
krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden,
blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend
geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er
ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins
ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Klik
voor
meer
informatie
op
de
onderstaande
link.
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van verkouden kinderen
ongewijzigd. Noodopvang is binnen de reguliere openingstijden van de
kinderopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciaal beroep
en voor kwetsbare kinderen, waarvan de ouders een contract hebben met
de kinderopvang. Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het
wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We hebben hierover voor de
zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen
Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld.
Beide partijen bevestigen dat kinderen die in contact zijn met iemand die
positief getest is (ook klasgenoten, leerkracht, leidster KDV) moeten
thuisblijven bij verkoudheidsklachten.
Nieuwe richtlijn LCI/RIVM:
Vanaf 22-01-2021 is de richtlijn vanuit het RIVM/LCI gewijzigd.
Als een medewerker of kind positief getest is op corona worden alle
contacten (ongeacht de leeftijd) die tijdens de besmettelijke periode langer
dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand zijn geweest gezien als nauwe
contacten.
Deze nauwe contacten krijgen het advies om 10 dagen in quarantaine te
gaan en te testen bij klachten. Als er geen klachten ontstaan kunnen zij zich
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op dag 5 na het laatste contact laten testen en mogen zij bij een negatieve
uitslag uit quarantaine. De quarantaineduur wordt hiermee verkort van 10
naar 5 dagen. Kinderen van 0-12 jaar mogen gedurende de quarantaine ook
niet meer naar school of sport.
De overige groeps-/klasgenoten en medewerkers (langer dan 15 minuten
op meer dan 1,5 meter in eenzelfde ruimte) worden beschouwd als overig,
niet nauw contact (categorie 3). Zij mogen naar school/de opvang indien zij
geen klachten hebben. Bij klachten krijgen zij het advies thuis te blijven en
zich te laten testen. Als er veel nauwe contacten zijn kan overwogen
worden de hele klas/groep in quarantaine te laten gaan.
In kinderopvang en onderbouw in het primair onderwijs (waarbij het
instellen en handhaven van vaste groepjes moeilijk is) zal waarschijnlijk
sneller een hele groep in aanmerking komen voor quarantaine. Ook bij
meerdere besmettingen (meer dan 1) kan (in overleg met de GGD)
geadviseerd worden om een klas (of meerdere klassen) geheel in
quarantaine te plaatsen.
Huidig beleid GGD en mogelijke verdere wijzigingen/aanvullingen: Op dit
moment volgt de GGD Brabant-Zuidoost de nieuwe richtlijn van het RIVM
met betrekking tot de noodopvang. Wanneer een kind of medewerker
positief is getest, voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel
buiten als binnen de school. Voor de contacten binnen school is de
bedoeling dat dit in samenwerking met de school/opvang gebeurt.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost
088 0031 111
of 088 0031 595.
CARNAVAL
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen
hebben wij besloten om het carnavalsfeest te
verzetten naar een later moment, waarop we
wel veilig feest kunnen vieren. Vrijdag 12
februari zal dus een gewone lesochtend zijn.
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