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Betreft: ouderbrief 20 , schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Wat fijn dat dinsdag de school weer open mocht. Gelukkig waren de meeste kinderen op 

school. Ook de meeste leerlingen van groep 8a die sinds vorige week woensdag in 

quarantaine verbleven, waren vandaag weer op school. 

Als je dan door de school loopt en je ziet volle klassen met lachende kinderen, voelt een 

plezierige sfeer en je hoort al die kinderstemmen…. dat maakt je een blij mens. 

 

Ook fijn dat alle personeelsleden in staat waren de school te bereiken en dat we de 

bezetting zoals u vorige week in het overzicht hebt gezien ook in de praktijk hebben weten 

te brengen. 

 

Toch is het reëel om in ogenschouw te nemen dat we van dag tot dag moeten kijken  hoe we  

alle groepen verantwoord en veilig kunnen bezetten. Als er personeelsleden uitvallen, kan ik 

bijna niet anders dan u te vragen uw kind thuis te houden. Daarom vraag ik u ook om u 

hierop voor te bereiden voor als het zich aandient, wat we natuurlijk niet hopen.  

 

 

(Aanvullende) maatregelen: 

 

Vorige week heb ik u geïnformeerd over enkele aanvullende maatregelen. Het afgelopen 

weekend is er nog een wijziging in aangebracht namelijk:  

• Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus (verkoudheid, 

loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging en koorts). Zij 

blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 

graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Bij twijfel kunt u gevraagd worden uw 

kind op te halen. 

 



• Bij een neusverkoudheid (snottebel) blijven de kinderen ook thuis. In het geval van 

chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een kind naar school. 

Hieronder vindt u een link van de GGD om te beslissen of een kind thuis moet blijven 

of naar school mag.  

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-

groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-060221.pdf  

 
Blijf goed communiceren met de school als er sprake is van afwezigheid, een besmetting, 
etc. Goed communiceren met de school is belangrijk in deze, evenals het naleven van de 
afspraken. Dit is niet altijd eenvoudig! We moeten het samen doen!!! 
 

 

Ouderavond: Positief opvoeden en de veerkracht van kinderen 

Op dinsdag 16 februari van 19:30-20:30 organiseert de pedagogische alliantie een 

ouderavond in het teken van: Positief opvoeden: de veerkracht van kinderen. De avond 

wordt verzorgd door Carine Kielstra- orthopedagoog en universitair docent pedagogische 

wetenschappen. Tijdens deze interactieve avond kijkt zij samen met ons terug op afgelopen 

periode van thuisonderwijs en vooruit naar de periode van weer naar school gaan. Een 

indrukwekkende periode, ook voor kinderen. Carine vertelt o.a. over hoe we de veerkracht 

en het zelfvertrouwen van onze kinderen kunnen versterken door positieve opvoeding. Via 

chat, beeldmateriaal en korte opdrachtjes maken we er een interactieve avond van. De 

Zoom link zal op maandag 15 februari gedeeld worden. We hopen op uw aanwezigheid. 

 

Bij deze wens ik u voor straks een fijn weekend. Blijf voorzichtig! Niet alleen met betrekking 
tot corona, maar ook als u naar buiten gaat of misschien bij het schaatsen.   
  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 
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