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28 januari 2022 

 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief treft u onder andere informatie aan over de nieuwe quarantainerichtlijnen, een 
basketbaltoernooi en gevonden voorwerpen. 
 
We wensen u een fijn weekend! 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

VERVANGINGSPROBLEMATIEK 
In de afgelopen week hebben een aantal groepen door quarantaine thuis gezeten, en moesten omschakelen  

naar online onderwijs. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met uitval van leerkrachten door ziekte en/of 

quarantaine. 

Met de huidige versoepelingen, die sinds woensdag zijn ingegaan, hopen we dat de lessen voor de kinderen 

meer continuïteit zullen hebben, doordat de kinderen minder onnodig gezond thuis komen te zitten. 

Door de vele uitval hebben we achter de schermen op school met veel constructies, waarbij leerkrachten extra 

hebben gewerkt en bijvoorbeeld stagiaires zijn ingezet, geprobeerd te voorkomen dat groepen thuis zijn komen 

te zitten. In veel, maar niet alle gevallen is dat gelukt. 

We hopen dat we, met meer complete groepen en minder quarantaine-restricties, de schooldagen weer kunnen 

vormgeven zoals dat hoort: voorspelbaar en rustig. 

 
Voor nu is de belangrijkste richtlijn dat u uw kind thuishoudt wanneer er coronagerelateerde klachten zijn, of 
wanneer de uitslag van een (zelf)test positief is. In de andere gevallen mag u uw kind, gelukkig, gewoon naar 
school laten gaan. 
Ook de regel dat een groep bij drie positieve uitslagen in één week tijd, in quarantaine moet worden geplaatst, 
komt te vervallen. Het kan nog wel voorkomen, maar zal in overleg met de GGD plaatsvinden wanneer 40 à 
50% van de groep afwezig is ivm klachten of positieve testresultaten, binnen een week. 
 

  

INLOOPSPREEKUUR 
Op maandag 31 januari is er weer een inloopspreekuur. Vanaf 14:00u is er in het praktijklokaal (naast groep 

5B) de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan betrokken professionals. Lisanne de Jong (Socius) is 

aanwezig, vanuit haar rol als jeugdmaatschappelijk werker.  

De ingang aan de Franciscuspad-zijde zal open staan. U wordt gevraagd de afstand te bewaren en in de school 

een mondkapje te dragen. 

 

 

  

SCHOOLSPORT 
Namens meester Maarten wijzen we u op de mogelijkheid tot inschrijving voor een sporttoernooi.  

 

Basketbal: 

Wij gaan ervan uit dat het schoolbasketbaltoernooi weer door kan gaan. We houden de Corona beperkingen 

goed in de gaten en zullen daar uiteraard naar handelen. Of er tegen die tijd dus publiek aanwezig mag zijn, 

moet nog blijken, maar we verwachten dat er in ieder geval gespeeld mag worden!  

Het toernooi vindt dit jaar plaats op zondag 27 februari en is bestemd voor de groepen (6), 7 en 8. We hebben 

de opzet dit jaar veranderd. We gaan namelijk de 3 tegen 3 vorm van basketbal spelen.  

Deze vorm van basketballen was afgelopen zomer voor het eerst te zien bij de Olympische Spelen en wordt 

vooral veel buiten op pleintjes gespeeld. Het is een vlot spel en in het veld staan drie spelers per team.  
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Bij elk team is één begeleider nodig. Deze begeleider hoeft geen verstand te hebben van basketbal, maar 

zorgt er voor dat het team op tijd aanwezig is, regelt de wissels en is vooral lekker enthousiast naar de 

kinderen. De halve finales en finales vinden NIET plaats op zondag 27 februari , maar op zaterdag 19 maart 

vanaf 18.00. Op deze manier willen wij de scholen gelegenheid geven om veel supporters op de been te 

brengen om hun school aan te moedigen, als dat tegen die tijd weer mag uiteraard. 

 

Opgeven kan tot 2 februari via een mailtje naar meester Maarten: maarten.molenaar@atlantbo.nl. 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

In de afgelopen weken stapelen de gevonden voorwerpen zich op in de school. Logisch, nu u als ouder er 

niet/minder vaak kunt komen om even te checken of alles is meegekomen. 

 

Hierbij een paar foto’s van de gevonden spullen. Mocht u iets herkennen, dan kunt u contact opnemen met 

school en zorgen we dat de spullen weer bij u terechtkomen. 
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