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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief, met daarin een verzameling uiteenlopende onderwerpen; van de nieuwe 
richtlijnen bij een corona-uitbraak in een groep, tot de aankomende oudergesprekken.  
We hopen zo de meest belangrijke informatie duidelijk voor u uiteen te hebben gezet. 
 
Bianca Steman en Mischa Roberts  
 

 
NIEUWE RICHTLIJNEN 
De versoepelingen in de quarantainerichtlijnen voor kinderen, die n.a.v. de persconferentie van vorige week zijn 

ingevoerd, maken dat de kinderen minder ‘onnodig’ thuis komen te zitten. Dat is heel goed nieuws! 

Enkel wanneer uw kind klachten heeft, en/óf een positieve uitslag op een (zelf)test, blijft uw kind nog thuis. 

Een zelftest bij klachten kan alleen worden gebruikt wanneer deze mild zijn (lees: neusverkouden en/of 

incidenteel kuchen). Bij een negatief resultaat mag uw kind gewoon naar school komen, tenzij de klachten 

verergeren/veranderen. Bij hoesten, benauwdheid of koorts wordt een PCR-test geadviseerd. 

In alle andere gevallen is uw kind welkom op school. Dat scheelt enorm in het aanwezige leerlingaantal! 

Een groep wordt ook niet meer in quarantaine geplaatst, zoals eerder het geval was bij drie positief geteste 

leerlingen in één groep binnen 7 dagen. Wat wel kan gebeuren, is dat bij een uitbraak (waarbij vanaf 40% 

positief geteste kinderen uit de groep geldt als richtlijn) de groep thuisonderwijs opgelegd krijgt in samenspraak 

met de GGD. Dat is deze week met één van onze groepen gebeurd. 

De kinderen die in goede gezondheid verkeren mogen gewoon nog buitenspelen en mee naar de supermarkt, 

al wordt op bezoek gaan bij kwetsbaren afgeraden. Het terugdringen van de contactmomenten op school is 

hierbij het voornaamste doel. 

Een negatieve zelftest op een te bepalen datum maakt dat de groep weer terug kan komen op school. 

 

 
ZELFTESTEN EN MONDMASKERS 
De levering van zelftesten heeft een vertraging opgelopen. Er zijn minder testen geleverd voor de leerlingen van 
groep 6 t/m 8, dan benodigd waren. Hierdoor krijgen enkel de kinderen die geen positieve uitslag hebben 
gehad, of waarbij dit langer dan 8 weken geleden is, de testen mee, deze week. 
Testen bij leerlingen die positief getest zijn, heeft binnen deze acht weken geen nut. 
Vanaf volgende week zou een nalevering er voor moeten zorgen dat de testen weer voldoende op voorraad 
zijn. 
Daarnaast willen we u vragen alert te blijven op het dringende advies dat de leerlingen vanaf groep 6 een 
mondmasker dragen. We merken steeds vaker dat leerlingen geen mondmasker meer bij zich hebben. We 
hebben als school wel wat maskers achter de hand, voor het geval dat, maar we merken nu heel hard door 
onze reservevoorraad te gaan. 
 

  

RAPPORTEN EN GESPREKKEN 
De rapporten gaan op vrijdag 11 februari mee naar huis. De gesprekken worden gehouden in de week vóór en 

de week nà de voorjaarsvakantie, dus van 14 t/m 18 februari en van 28 februari t/m 4 maart. De gesprekken 

duren 10 minuten, en zullen digitaal plaatsvinden, tenzij anders aangegeven.  

U kunt vanaf volgende week zelf uw gesprek via de schoolapp inplannen. 

De beschikbare dagen verschillen per leerkracht en per groep, dus het is goed om hier even naar te kijken, 

zeker wanneer u voor meerdere kinderen de gesprekken gaat plannen. Zo is afgesproken dat de leerkrachten 

van de groepen 3, de gesprekken enkel nà de voorjaarsvakantie plannen, omdat er veel tijd gaat zitten in het 

afnemen van de leestoetsen. 

 
 



  

2 
 

 

 

  

STUDIEDAG  
Aanstaande woensdag (9 februari) zijn alle kinderen vrij, in verband met een studiedag voor het team. Deze 

studiedag staat in het teken van PBS (Positive Behavior Support), een mogelijke overstap naar een ander 

leerlingvolgsysteem en de analyse van de groepsresultaten. 
 

  

DE NIEUWE SCHOOLWEEK 

In november heeft u voor het laatst een bericht van ons 
ontvangen m.b.t de nieuwe schoolweek. In de tussentijd is er in 
de klankbordgroepen gesproken over mogelijke oplossingen. 
Deze ideeën worden momenteel onderzocht op haalbaarheid. De 
oplossingen zijn onderverdeeld in vier categorieën, die los van 
elkaar uitgezocht, maar mogelijk gelijktijdig kunnen worden 
ingevoerd. 
 
Volgende week dinsdag 8 februari ontvangt u van ons een brief 
met aanvullende informatie.  
Wilt u meer weten over de nieuwe schoolweek? Kijk dan 
op: denieuweschoolweek.tv  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLEINWACHT  
We zijn nog op zoek naar een ouder of andere betrokken vrijwilliger die op de donderdagen op school de 

pleinwacht wil ondersteunen, van 11:30 tot 13:30u. Hierbij kan u helpen om de kinderen van onze school een 

fijne, onbezorgde pauze te bezorgen. Opgeven kan via juf Sylvia; zowel door even naar school te bellen als 

door een mailtje te sturen naar sylvia.roessink@atlantbo.nl 

 

 

SPORTTOERNOOIEN 

Hierbij vragen we graag nog even uw aandacht voor het schoolvoetbaltoernooi. De aanmeldingen komen 
binnen, dus dat gaat goed. U heeft hier eerder al bericht van ontvangen via de schoolapp. Bij verdere vragen 
kunt u de site www.schoolvoebalvelsen.nl raadplegen. 
De inschrijftermijn voor het basketbaltoernooi is inmiddels verstreken. Meester Maarten gaf aan dat we helaas 
nog maar twee aanmeldingen binnen hebben gekregen en dat we nog zoeken naar enthousiaste basketballers 
en een begeleider, om een team te kunnen vormen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met meester Maarten, via: maarten.molenaar@atlantbo.nl  
 

  

BELANGRIJKE DATA  
 
Woensdag 9  februari    : Studiedag, alle leerlingen vrij 
Vrijdag 11 februari    : Rapport mee 
Maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari : Oudergesprekken 
Vrijdag 18 februari:    : Start voorjaarsvakantie 
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart : Oudergesprekken 
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