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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
Beste ouders, verzorgers,  

 

Deze keer schrijf ik dit stukje vanuit de zijlijn. Het covid-virus is grillig, 

onberekenbaar en willekeurig. Ik heb aan den lijve ondervonden wat er kan 

gebeuren indien je positief getest bent en toch gevaccineerd.  

 

Na 4 weken kan ik nog niet meer dan een klein uurtje per dag werken en zelfs lichte 

activiteiten vallen zwaar. Als je dan vanaf de zijlijn ziet wat er allemaal gebeurt op 

Park16Hoven, dan doet dat zeer en ben je trots. Het doet zeer, omdat je er niet bij 

kunt zijn en ik ben trots, omdat Antoinet als nieuwe adjunct-directeur, het MT en het 

team met elkaar weer een superprestatie leveren.  

 

In de app lees ik in de ochtend soms dat er 9 mensen niet aanwezig kunnen zijn, 

voornamelijk door corona gerelateerde zaken. De flexibiliteit die dan wordt getoond 

door leerkrachten, ouders en directie is hartverwarmend. De combinatie corona, 

coronamaatregelen en leerkrachtentekort zorgt voor een situatie waarin alle zeilen 

moeten worden bijgezet.  

Toch zie ik dan ook nog een actie voorbijkomen waarbij cadeaus worden ingezameld 

voor kinderen uit gezinnen die het minder hebben.  

Zie ik de extra inzet die gedaan wordt om kinderen die het nodig hebben, een stapje 

verder te brengen.  

 

We gaan naar de kerstvakantie toe. We weten nog niet of deze gelijk blijft of dat deze 

verlengd wordt. In ieder geval zorgen we voor een mooie afsluiting van het 

kalenderjaar met een gezellig kerstsamenzijn met de klas. In welke vorm dan ook. Of 

ik daarbij ben weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het team van Park16Hoven 

er iets moois van maakt voor de kinderen. 

 

Paul   

 
 
 
 

Agenda:  

15 december:   Foute kersttruiendag 

22 december:  kerstdiner  

23 december:   groeiportfolio mee groep 3-8 

24 december:  start kerstvakantie (vrijdag vrij)  
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Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Terugblik op het Sinterklaasfeest 

Vooruitblik naar de Kerst 

Informatie over de aanpassingen in het testbeleid 

 

Terugblik op het Sinterklaasfeest 
Wat hebben we genoten van het Sinterklaasfeest! De gezichten van de kinderen toen zij zagen 

dat Sinterklaas op het dak stond beloofden al aan het begin van de dag heel veel goeds. De 

gehele wijk is wakker gemaakt door het draaiorgel dat al vanaf 8 uur voor die echte 

Sinterklaassfeer zorgde.  

 

In alle groepen werden leuke spelletjes gedaan en werden de Sinterklaasliedjes nog extra 

hard gezongen. Het hoogtepunt van de dag voor de leerlingen van groep 1 tot en met 5 was 

natuurlijk het bezoek aan Sinterklaas en zijn Pieten in de gymzaal. Meisje-piet, Klungelpiet, 

Malle meidenpiet en, de grote favoriet van alle kinderen, Legopiet zorgden voor een sfeervol 

gebeuren.  

De Pieten hebben natuurlijk ook de groepen aan de Woensdrechtstraat bezocht. Daar hebben 

alle kinderen een prachtige surprise met gedicht voor elkaar gemaakt. Het was een erg 

gezellige dag; na de surprises werd er geknutseld, werden er spelletjes gedaan en ook een 

keertje fijn een filmpje gekeken. Dat meester Paul ook alle groepen even heeft bezocht 

verhoogde de sfeer alleen maar!  

 

Vorige week nog, moesten alle plannen die de Sinterklaascommissie had, teruggedraaid 

worden. Wat hebben zij er met het hele team een mooi feest voor de kinderen van 

Park16hoven van weten te maken. De foto’s die alle leerkrachten in de app hebben geplaatst 

zijn er een mooie weergave van!  

 

Vooruitblik naar de Kerst 
Het is een lastige opgave om vooruit te kijken naar de Kerst, maar ook de Kerstcommissie 

onderzoekt voortdurend alle mogelijkheden die we hebben om het kerstfeest zo sfeervol 

mogelijk te kunnen vieren.  

Op 15 december hebben we een ‘foute kersttruiendag’ gepland staan. Heeft uw zoon of dochter 

geen kersttrui in de kast? Iets anders leuks, zoals een slingertje als sjaal of een knalrood 

shirt, staat ook heel gezellig! 

Het kerstdiner staat gepland voor 22 december en zolang de maatregelen niet worden 

verlengd of verscherpt, gaat dit zeker door. U hoort binnenkort meer van de Kerstcommissie!  
 

Informatie over de aanpassingen in het testbeleid 

We hebben nog steeds te maken met een wirwar van regels die voortdurend aangepast 

worden. Per vandaag is er weer een aanvulling op de bestaande regels omtrent het 

snottebellenbeleid.  

Deze aanvulling in het snottebellenbeleid geldt niet voor kinderen die zich moeten laten 

testen omdat zij huisgenoot zijn van of in aanraking zijn geweest met iemand die positief 

getest is op Corona of om de quarantaine op te heffen op dag 5. Voor hen gelden nog steeds de 

oude regels. 
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Vanaf maandag 6 december: 

• Kinderen met lichte verkoudheidklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

en licht hoesten) mogen naar school komen onder voorwaarde van een negatieve 

zelftest. 

• Wanneer u niet kunt of wilt testen, kunt u er ook voor kiezen uw kind thuis te houden 

totdat de verkoudheidsklachten voorbij zijn ( minimaal 24 uur klachtenvrij). Ook kunt 

u nog steeds een afspraak maken bij de GGD voor een gratis Coronatest. 

Als bij uw kind de klachten toenemen, bijvoorbeeld: koorts, verlies van reuk of smaak en/of 

benauwdheid dan is de richtlijn nog steeds dat u een afspraak kunt maken voor een test bij de 

GGD. Wilt u niet testen, dan geldt bij corona-gerelateerde klachten een quarantaineperiode 

van 7 dagen. Wanneer u zich zorgen maakt over de toename van klachten bij uw kind, is het 

altijd verstandig om te overleggen met de huisarts. 

We begrijpen dat alle veranderingen voor veel onduidelijkheid zorgen. Heeft u vragen omtrent 

het wel of niet naar school gaan van uw kind, schroom dan niet om contact te zoeken met de 

GGD of met de leerkracht van uw kind. Wij maken gebruik van de beslisboom van Boink, die 

u kunt downloaden via deze link: https://www.boink.info/beslisboom. Deze beslisboom wordt 

bij iedere aanpassing vrij snel aangepast, maar is niet altijd volledig up-to-date. Kijkt u goed 

naar de datum van de versie, dan ziet u of deze al aangepast is naar de laatste richtlijnen.  

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team Park16Hoven 

https://www.boink.info/beslisboom

