
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Corona informatie vanuit de GGD en het RIVM 
Alvast DigiD aanvragen voor kinderen: 
Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief lang voordat de ouders de uitslag horen. Het 
duurt in dat geval ook langer voordat duidelijk wordt dat een leerling weer naar school mag(bij een negatieve 
uitslag) of wie er op school in quarantaine moet(bij een positieve uitslag). 
Als iemand een DigiD heeft kan de uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. Wij adviseren ouders daarom 
om van te voren alvast een DigiD aan te vragen. Het duurt even voor dit geregeld is, dus het heeft alleen zin om dit 
van te voren te doen en niet op het moment van testen. 
Zie ook: Digid aanvragen voor je kind/ouders.nl  
 
Mogen kinderen naar school die eerder positief waren en er nog steeds Corona binnen het gezin is? 
Deze vraag werd ons als school diverse keren gesteld afgelopen week. Formeel is het zo dat je na een positieve 
besmetting en de vastgestelde periode van quarantaine met 24 uur geen klachten, weer naar school mag. 
Dit is op de site van het RIVM in de volgende bewoordingen terug te vinden: 
“Het beleid in Nederland houdt al rekening met mogelijke herbesmetting. Als je al een keer COVID-19 hebt gehad 
gaan we er vanuit dat je in ieder geval 8 weken beschermd bent tegen een nieuwe infectie. Is de besmetting langer 
geleden, dan is het advies: blijf thuis bij klachten en laat je weer testen.”  
Voor de duidelijkheid hebben wij bij de GGD ook nog even nagevraagd dat dit niet alleen bescherming is voor de 
desbetreffende persoon zelf. De GGD heeft bevestigd dat diegene in die periode ook niets kan overbrengen naar 
anderen en het kind veilig naar school kan. 

 

 

Verkiezingen medezeggenschapsraad 
Ook dit jaar zullen er in juni verkiezingen plaatsvinden en zijn wij op zoek naar 

twee enthousiaste, positief kritische ouders die onze medezeggenschapsraad 

willen versterken in het nieuwe schooljaar. Binnen de oudergeleding komen er 

twee plekken vrij. Dit omdat de zittingsperiode van Niels Schrama afloopt en de dochter van Tom Kemps onze 

school verlaat.   
Wat kunt u verwachten: 

- Acht á tien vergaderingen per jaar (avonduren). 

- Meedenken over beleid. 

- Invloed uitoefenen op beleid doormiddel van advies- of instemmingsrecht. 

Bij interesse kunt u zich, voor 12 april, aanmelden door een mail te sturen naar mr@devendelier.nl 

 

Basisschoolapp 

In de app vindt u bij protocollen de meest recente versie met betrekking tot inloggen 
in Coolportaal/Cloudwise. 
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Er bereiken ons berichten dat ouders niet kunnen reageren op berichten in de app. Dat zou als volgt opgelost 
kunnen worden. De reageer functionaliteit probeert te zoeken naar het standaard mailprogramma van de telefoon. 
Wanneer deze niet beschikbaar is, of niet in ingesteld, kan het mailprogramma niet openen vanaf de app. 
De oplossing is dus om je email te koppelen aan je toestel. Hoe je dit doet verschilt per toestel. Via Google zijn 
handleidingen te vinden.  

 
Ouderpanel  
Op woensdag 31 maart staat het laatste ouderpanel van dit schooljaar gepland. Vanwege 
alle richtlijnen zal dit online, via Google Meet plaatsvinden. We starten om 8.40 uur. Zeker in 
deze tijd een mooie gelegenheid om betrokken te zijn bij zaken die op/rond school leven. 
Zeker nu we als school te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Wij waarderen jullie 
inbreng. Yvonne en Lieke zullen namens de school bij dit ouderpanel aanwezig zijn. Ouders 
die willen deelnemen kunnen dit kenbaar maken d.m.v. een mail aan l.raaijmakers@devendelier.nl  
Op dinsdag 30 maart ontvangen deze ouders een inlogcode. Wij kijken uit naar jullie online aanwezigheid! 

 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022  
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is inmiddels voor QliQ vastgesteld door de GMR en afgestemd 
met onze MR. 
De data van de studiedagen voor 2021/2022 volgen nog. 
  
Herfstvakantie   : ma. 25 oktober 2021 t/m vr. 29 oktober 2021  
Kerstvakantie   : ma. 27 dec. 2021 t/m vr. 07 jan. 2022  
Voorjaarsvakantie  : ma. 28 febr. 2022 t/m vr. 4 maart 2022  
2e Paasdag    : ma. 18 april 2022  
Meivakantie   : ma  25 april 2022 t/m vr. 6 mei 2022  
Koningsdag    : woe. 27 april 2022( Valt in de meivakantie)  
Hemelvaart   : do. 26 mei 2022 en vr. 27 mei 2022  
2e Pinksterdag   : ma. 6 juni. 2022  
Zomervakantie   : ma. 25 jul. 2022 t/m vr.2 sept. 2022  
 

Challenge topontdekkers 
Binnen de methode Topontdekkers werken we over Beestenbende en is er op school een Challenge gaande waarin 

kinderen punten kunnen verdienen met van alles wat met dieren te maken heeft. Onze klas, 1-2D doet zo 

enthousiast mee dat we iedere ochtend in de kring foto's en filmpjes kijken die ouders ons gestuurd hebben en de 

puntenscore weer even updaten. Er worden dierenspelletjes gespeeld, prentenboeken gelezen, geknutseld, 

gebouwd, getekend en nog veel meer. Wat zijn we trots op deze kinderen. De juf denkt dat wij de Challenge wel 

gaan winnen…. 

 
 
 
 
 

 


