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Nieuwsbrief 6 
19 november 2021 
 
Jur is geboren! 
Op woensdag 20 oktober zijn meester Dick en zijn vrouw Irene de trotse ouders geworden van hun 
prachtige zoon Jur. Ook grote zus Linde is heel trots op haar kleine broertje. We wensen kleine Jur 
een heel mooi leven en we feliciteren meester Dick, zijn vrouw Irene en zus Linde van harte met hun 
lieve zoon en broertje.  
 
Corona en ziektevervanging 
Zoals u in alle media hoort, is Corona en overig ziekteverzuim ook bij ons op de Johan Friso een groot 
thema. Met heel veel kunst- en vliegwerk proberen we alle ziektevervangingen van leerkrachten zo 
goed mogelijk op te lossen. Helaas hebben we zeer beperkt vervanging beschikbaar. Hierdoor 
moeten we regelmatig besluiten een groep een dag thuis te laten, omdat er geen personeel 
beschikbaar is. Door Corona en overig ziekteverzuim is de kans fors dat ook de groep van uw 
kind(eren) geconfronteerd wordt met deze situatie. Wij blijven daarom onder uw aandacht brengen 
dat het van groot belang is dat u nadenkt over uw eigen 'noodplan'. Als uw kind, door afwezigheid 
van de leerkracht en het gebrek aan invallers, niet naar school kan, moet u zelf voor een oplossing 
zorgen.  
Er is in de media ook veel discussie over 'het snottebellen-beleid'. Formeel mogen verkouden 
kinderen 'gewoon' naar school. Maar we vragen u met de grootste nadruk uw kind bij verkoudheid 
thuis te houden. Dit voorkomt uiteindelijk ook uitval van ons personeel. Daarnaast vragen we u de 
Corona regels goed in acht te nemen. Ook voor kinderen geldt: bij klachten blijf je thuis en maak je 
een testafspraak. Als een van de gezinsleden Corona heeft, gaat het hele gezin in quarantaine. We 
vragen u met klem deze maatregelen serieus op te volgen, zodat we sluiting van groepen en de 
school kunnen voorkomen met elkaar. 
 
Groep in quarantaine 
Wij hebben regelmatig contact met het Scholenteam van de GGD. Bij 3 of meer besmettingen in een 
klas, bestaat de mogelijkheid dat de hele groep in quarantaine moet. Als dit het geval is, ontvangt u 
van de leerkrachten van uw kind via Parro een bericht. Als de quarantaine meer dan een lesdag 
thuisblijven betekent, onderzoeken we de haalbaarheid van thuisonderwijs. Deze mogelijkheid is 
vanzelfsprekend afhankelijk van de beschikbaarheid van een (gezonde) juf of meester. 
 
Belangrijke data: 
22 november: Studiemiddag team (alle leerlingen zijn ’s middags vrij). 
03 december: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
03 december: Sinterklaasfeest op school (alle leerlingen ’s middags vrij). 
17 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
23 december: 18.45 uur-19.30 uur Kerstfeest in alle groepen; aansluitend ontmoeting met ouders op  

            het schoolplein. 
24 december: Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 
25 december t/m 09 januari: Kerstvakantie. 
 
 
 


