
               Nieuwsbrief 7, november 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het beeld van deze week. Het is geen volledig beeld, maar geeft een indruk: 
 

- Er zijn 4 leerkrachten positief getest 
- Onderwijsassistenten zijn 7 keer ingezet om een klas (deels) op te vangen 
- 3 klassen zitten/zaten in quarantaine 
- 1 kleuterklas hebben we verdeeld over de andere kleuterklassen 
- 2 leerkrachten hebben een dag extra gewerkt 
- We hebben 2 vervangers uit de vervangingspool kunnen inzetten 
- Ongeveer 39 kinderen zijn getest 
- Ongeveer 16 kinderen zijn positief getest 
- Heel veel ouders hebben aangepaste opvang voor de kinderen moeten regelen 
- Heel veel ouders hebben met hun werkgever hierover moeten overleggen 

 
We zijn heel blij dat u ondanks alle veranderingen en aanpassingen deze week zoveel begrip 
voor ons heeft getoond. Dat doet ons als team goed. Het is fijn om je gesteund te voelen.  
Het vraagt van iedereen veel flexibiliteit, maar we doen dit echt samen! 
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De achtste nieuwsbrief 
ontvangt u op 13 december.  
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina, daar vindt u leuke foto's en berichten 
van en over de Kikkenduut. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  
 
 

Agenda 
 

• 1 december afscheid Marius Liebregts afgelast 

• 1 december inloop kleuters afgelast 

• 2 december Sint op school 

• 6 december studiedag, kinderen vrij 

• 10 december Paarse Vrijdag 
 
 
  



Corona 

We willen u vragen om uw kind de komende tijd extra in de gaten te houden en uw kind te 

laten testen bij de GGD bij corona gerelateerde klachten. De GGD adviseert ons om ook bij 

milde klachten de kinderen thuis te houden en te laten testen.  

Via onderstaande link kunt u de informatie lezen die het RIVM geeft. Bij vragen kunt u 

contact opnemen met ons. 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19 

 

Afspraken en aanvullingen op de nieuwe richtlijnen, deze gaan in op maandag 29 
november 

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november, zijn er enkele 
aangescherpte maatregelen voor het basisonderwijs van toepassing.  
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school 
kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot 
een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. 
Protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen.   

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:   

• Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op 
school moeten zijn in het belang van de leerlingen.   

• Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.   
• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. Dit 

betekent dat het overblijven voorlopig door de leerkrachten zelf wordt gedaan en de 
overblijfouders bij groep 1-2 niet ingezet worden.  

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.   
• Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school als dat kan. Zij komen de 

school uitsluitend binnen via de nooddeur van de klas. Ook het verlaten van de 
school gebeurt door deze deur. 

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.   
• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag van de GGD is ontvangen. Ook bij milde klachten wordt testen en thuis 
blijven geadviseerd. 

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, 
gaan alle huisgenoten in quarantaine.   Voor het ophalen van werk en lesmateriaal 
kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

• Voor personeel en leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt het dringende advies om twee 
keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests 
gratis aanvragen. Het ministerie van OCW werkt uit hoe en wanneer de scholen de 
zelftests voor leerlingen ontvangen. De ouders van de betreffende kinderen 
ontvangen bericht van ons wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben.  

• Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies voor mondkapjes 
wanneer de kinderen zich in de school bewegen. We hopen dat kinderen zo veel 
mogelijk een mondkapje van thuis kunnen meenemen. We hebben op school een 
mondkapje indien dat niet mogelijk is. 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19


• De aangescherpte maatregelen geven aan dat we verschillende leerjaren zo veel 
mogelijk gescheiden van elkaar houden. We doen geen leerjaar overstijgende 
activiteiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in jaargroepen buiten spelen. Dat 
houdt ook meteen een beperking in de inzet van leerkrachten en 
onderwijsassistenten. Zij kunnen hooguit bij 2 of 3 klassen ingezet worden. Wanneer 
een leerkracht ziek is, zijn we minder flexibel in het schuiven met ons personeel en is 
er een grotere kans dat we een groep niet kunnen bemannen. 

• Er wordt een nieuwe beslisboom gemaakt, deze ontvangt u zo spoedig mogelijk van 
ons 

 

 

Nieuwe collega 

We hebben voor groep 1/ 2 een nieuwe collega gevonden en daar zijn we heel blij mee: 

Nicole van Spaendonk. Zij start na de kerstvakantie en zal zich in de oudernieuwsbrief van 13 

december aan u voorstellen. 

 

 

•  


