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Corona
Sinds vorige week maandag (8 november) heb ik 16 meldingen gekregen van
positief geteste kinderen en zijn er twee groepen in quarantaine geweest (3B en
5A). Verder hoor ik steeds vaker dat ook volwassenen in en rond school positief
getest zijn. Gelukkig (nog) geen leerkrachten, dus laten we met z’n allen alert
blijven. Heeft je kind klachten, houd het thuis en laat je kind testen bij de GGD.
Het blijkt dat een thuistest niet betrouwbaar is als er al klachten zijn; deze zijn
alleen voor preventief gebruik bedoeld. Mocht er binnen het gezin iemand
positief getest worden, laat het mij dan weten. Ik kan dan, samen met de GGD,
de ontwikkeling op en rond school in de gaten houden.
Als je kind positief getest is of in quarantaine moet omdat hij/zij in aanraking is
geweest met een besmet persoon, gaan we over op thuisonderwijs. Let op:
thuisonderwijs wordt niet gegeven aan kinderen die ziek zijn, want die moeten
gewoon uitzieken. Het thuisonderwijs houdt het volgende in:
•

Je krijgt van de leerkracht een tasje met boeken en schriften mee naar huis
(ophalen of even zelf regelen dat iemand het meeneemt voor je). Dat wordt
dan bij Arwen of Ria klaargelegd.

•

Dagelijks stuurt de leerkracht via de Parro app of via Teams het werk dat die
dag gemaakt moet worden (de dagplanning). Het kind gaat daarmee
zelfstandig aan de slag (met hulp van jullie).

•

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen een maatje toegewezen door de
leerkracht, waar ze via Teams mee kunnen samenwerken als het maatje zelf
geen instructie volgt en daar ruimte voor heeft.

•

De leerkracht plant 1 moment per dag met het kind in om vragen te
beantwoorden via Teams. Wanneer dat is, krijg je te horen via de leerkracht.

De leerkracht kan geen onderwijs aan het kind thuis geven, want hij/zij staat
voor de klas om de andere kinderen les te geven.

Mocht het niet lukken om je kind te helpen en loop je ergens tegenaan, neem
dan contact op met de leerkracht of met mij. Is er thuis geen device beschikbaar
voor je kind, laat het dan aan mij weten. Dan zorgen we ervoor dat jullie er een
van school kunnen lenen.
Hieronder nog even de link naar wat je moet doen als je in nauw contact bent
geweest met een positief getest persoon:
https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten

Belangrijke data
Vrijdag 3 december

Sint op school

Dinsdag 21 december

Kerstdiner van 17:30 tot 18:30 uur

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

Maandag 10 januari

Studiedag 3: alle kinderen vrij

Dinsdag 11 januari

Eerste schooldag 2022

