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Uit de coronapersconferentie van vrijdag 26 
november bleek dat de scholen geopend 
mochten blijven! Om dat verantwoord te 
kunnen doen zijn de regels wel verder 
aangescherpt. U heeft daarover kunnen lezen 
in de brief van ons bestuur. Hieronder staan 
deze afspraken nog een keer vermeld. 
 
We zijn erg blij met hoe u als 
ouders/verzorgers omgaan met deze 
aangescherpte maatregelen. 
Maandagochtend liepen bijna alle leerlingen 
van groep 6 t/m 8 met een mondkapje de 
school binnen. De kinderen helpen elkaar en 
de juf eraan te herinneren dat het mondkapje 
in de gang opgedaan moet worden:-) Ook 
worden kinderen thuisgehouden bij klachten 
en getest, hoe lastig dat soms ook is.  
 
Het is niet altijd makkelijk maar door uw 
medewerking wordt het voor ons fijner en 
veiliger werken. Uw telefoontje, waarin we 
overleggen hoe nu verder of wat te doen, 
geeft ons het gevoel dat we het echt samen 
doen.  
 

NIEUWE MAATREGELEN 
1. Kinderen onder de twaalf jaar blijven vanaf 

nu ook bij milde klachten (ook bij 
snottebellen) thuis. De GGD adviseert om 
kinderen te testen.  

2. Uw kind blijft thuis als de GGD dit aangeeft. 
3. Er geldt een dringend advies voor de 

leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee 
keer per week een zelftest te doen, ook als 
je al immuun bent. Uiteraard beslist u of u 
dit zelf thuis wilt doen. Op school zal 
kinderen nooit worden gevraagd om daar 
een coronatest te doen. Wij horen nog van 
de minister wanneer deze tests gratis via 
scholen beschikbaar zijn voor leerlingen 
(om thuis te gebruiken). 

4. Er geldt een dringend advies voor leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 om mondkapjes te 

dragen in de gangen. U beslist zelf of u uw 
kind een mondkapje meegeeft en dit op de 
gang laat dragen. Voor het onderwijzend 
personeel is het verplicht en dat leggen we 
de kinderen uit. 

5. We wassen met regelmaat de handen en 
niezen in de elleboog. 

6. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven onderling en ten 
opzichte van de leerkracht geen afstand te 
houden. 

7. Ouders komen niet in de school, wanneer 
fysiek contact noodzakelijk is zal hier een 
afspraak voor worden gemaakt. 

8. Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar 
school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk 
niet mogelijk, zij worden maximaal door één 
ouder/verzorger naar school gebracht.  

9. Houdt u a.u.b. rekening met aangegeven 
looproutes of andere ingangen.  

10. We houden de leerlingen zoveel mogelijk in 
dezelfde groepen bijeen (de zogeheten 
cohorten). 

 

 
Coronabesmetting?  
Hele gezin in quarantaine! 
 
Als iemand in uw huishouden besmet is met 
corona, dan gaan alle huisgenoten 
(gevaccineerd en ongevaccineerd) direct in 
quarantaine. Kinderen kunnen zich op de 
vijfde dag laten testen, maar dat beslist u  
natuurlijk zelf. Als u uw kind niet laat testen, 
houdt u een quarantaineperiode van 10 dagen 
aan. 
 
• Is op de vijfde dag de test negatief? Uw kind 
mag weer op school komen. 
• Is op de vijfde dag de test positief? Uw kind 
mag minimaal 7 dagen na de test en als het 24 
uur  klachtenvrij is weer naar school komen. 

                                              
 
 



       

 
   

 
 

VIERING SINTERKLAAS 
Sinterklaas en zijn pieten mogen gelukkig 
veilig de scholen bezoeken. 
(Zij zullen zich ’s ochtends met een  
zelftest checken en houden zo goed mogelijk 
afstand van de kinderen.) 
 
Op vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een 
bezoek aan onze school.  

Denkt u eraan dat surprises voor de 
bovenbouw op donderdag 2 december door 
de kinderen op school worden gebracht. 

Wij zullen foto’s maken om 
in onze app te versturen 
zodat u een beetje mee 
kunt genieten van dit feest.  

                                               
 
SCHOOLFRUIT EN ZUIVEL 
Het schoolfruit en groente wordt inmiddels  
geleverd. Wilt u elke week weten welke stuks 
fruit of groente uw kinderen ontvangen? 
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor 
ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 

Wij hebben onze school ook ingeschreven 
voor het schoolzuivel programma van 
Friesland Campina. Door logistieke problemen 
hebben zij onze leveringen doorgeschoven 
naar januari. We laten het u weten wanneer 
er weer precies geleverd gaat worden. 

LUIZEN CONTROLE 
Na de schoolvakanties vindt er op onze school 
(net als vele andere scholen in Nederland:-) 
een luizencontrole plaats. In de nieuwsbrief 
van september hebben we uitgelegd wat de 
GGD adviseert over de bestrijding van 
hoofdluis. We willen u vragen ook in de 
kerstvakantie goed te blijven controleren en 
indien nodig te blijven kammen (met een 
speciale luizenkam) zodat de eitjes van de 
luizen geen kans krijgen uit te komen.  
 
 
 
 

JUDOLESSEN GROEP 1 T/M 8 
Dit schooljaar krijgen alle groepen 12 
judolessen aangeboden door juf Esther.  
Juf Esther is bij ons al bekend (Welzijn West 
Betuwe) en heeft al verschillende lessen op 
onze school verzorgd. Daarnaast heeft zij ook 
een eigen judoschool.  
 

Judo besteedt op een leuke en leerzame 
manier aandacht aan de sociale en fysieke 
weerbaarheid van de leerlingen. Vanuit de 
opvoedkundige basis leren kinderen omgaan 
met normen en waarden, respect, 
zelfbeheersing en samenwerken. Allemaal 
punten die wij als school belangrijk vinden en 
waardoor we “Fluitend naar school” kunnen 
komen! 
 

De judolessen zullen van 9 december tot  
17 maart elke donderdag gegeven worden in 
de speelzaal op school. De kinderen hoeven 
geen gymkleren en gymschoenen mee (er is 
wel kort de gelegenheid om ander kleren aan 
te trekken waar dat nodig is), maar juf Esther 
heeft wel een aantal regels die gehanteerd 
worden tijdens de les: 
- Sieraden af en oorbellen uit.  
(Lukt dit niet dan wordt er een pleister over de 
oorbel heen geplakt) 
- Lange broek tot over de knie.  
(Er is anders kans op schaafplekken) 
- Sokken uit.  
(Antislipsokken zijn wel toegestaan) 
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WIST U DAT……….. 
• de kleuters bij slecht weer i.p.v. 

buitenspelen lekker gaan bewegen in 
de gymzaal.  

• zij hiervoor gymschoentjes nodig 
hebben met een lichte (schone) zool 
voorzien van naam.  

• met dit vieze natte weer de kinderen 
sloffen mogen dragen in de klassen.  

• groep 7/8 hun eerste 
klassenvergadering heeft gehouden.  

 
MEDEZEGGENSCHAP 
Onlangs stuurden we een oproep om een 
vacature in te vullen bij de 
medezeggenschapsraad. Gelukkig heeft 
Albertine Visser ( moeder van Daan en Jasmijn 
Remmen van Obs De Rietput) gehoor gegeven 
aan deze oproep. Zij zal onze 
medezeggenschap komen versterken en 
voornamelijk als afgevaardigde namens ons 
cluster aanwezig zijn bij het overleg van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
 
OPROEP TAALKRING ASPEREN 
Wil je beter Nederlands leren praten? 
Iedere maandag morgen van 10.00 tot 11.30 
uur is er Taalkring in het Dorpshuis Asperen. 
Iedereen die beter Nederlands wil leren 
praten is welkom. We praten over naar de 
school van je kind gaan, boodschappen doen 
of een afspraak maken met de dokter. 
Het is gezellig bij de Taalkring, je oefent 
Nederlands en je leert mensen kennen. Zo 
voel je je meer thuis in Asperen. 
 
Kom je ook? Tot maandag , Jane, Joa en 
Marleen 
Het Dorpshuis, van Langerakstraat 6  
in Asperen 
Of bel Marleen Heus 0619981456 
 

 
 
 
 

KALENDER  
3 december 
Sinterklaasviering 
7 december t/m 21 december 
Actie Voedselbank 
23 december 
Kerstviering  
24 december 
Start kerstvakantie  
(om 12.00 uur zijn de kinderen uit) 
10 januari 
Eerste schooldag van 2022 
16 februari 
Definitief adviesgesprek groep 8 
21 februari t/m 24 februari 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
25 februari 
Studiedag  
(De leerlingen zijn deze dag vrij en start de 
voorjaarsvakantie) 

 
 
 
 
 


