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Nieuwsbrief 30 oktober 2020

Inleiding 

Sinds deze week voeren we de gesprekken met u via 

een digitale weg. We zijn blij dat deze gesprekken op 

deze manier doorgang hebben kunnen vinden en dat 

we de meeste ouders ook goed hebben weten te 

bereiken. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor het elkaar op de 

hoogte houden van de corona-gevallen, en een 

besluit over de Sint Maarten-viering. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-update 

De afgelopen week hebben wij gemerkt dat het virus 

plots dichtbij kan komen. Op dit moment hebben wij 

twee positief geteste leerkrachten en afgelopen week 

kwam er vanuit een paar gezinnen een melding van 

een positieve testuitslag bij.  

De leerkrachten hebben het virus opgelopen in de 

herfstvakantie en zijn sindsdien niet in contact geweest 

met leerlingen.  

Vanwege positief geteste gezinsleden zijn er een 

aantal kinderen van school nu in huisquarantaine. Wij 

zijn blij te merken dat de betreffende gezinnen de 

maatregelen van de overheid en de richtlijnen van de 

GGD zo goed opvolgen. Dit is de enige manier 

waarop de verspreiding van het virus zo goed mogelijk 

kan worden tegengegaan.  

Indien een leerling in huisquarantaine gaat, geeft de 

GGD aan dat er in principe geen verhoogd risico is 

voor de overige klasgenoten. Het is natuurlijk wel 

raadzaam om in deze tijden de gezondheid van uw 

kind goed in de gaten te houden op risicoklachten. 

Desalniettemin begrijpen wij dat u zich best zorgen 

kunt maken. Ook voor school staat de gezondheid van 

de kinderen, hun familie en de teamleden natuurlijk 

voorop. Wij onderhouden daarom voortdurend nauw 

contact met de GGD om met hen te overleggen 

welke richtlijn leidend is in welke situatie. 

 

In algemene zin willen wij u het volgende meegeven 

wat wij als school zullen doen in geval van een 

positieve testuitslag bij personeel of kinderen: 

• Wij informeren de betreffende klas met een 

aparte brief. 

• Wij benaderen de ouders van de kinderen die 

nauw contact hebben gehad (langer dan 15 

minuten binnen 1,5 meter)  

• Wij informeren de rest van de school in 

algemene zin. 

 

Wij willen u als ouders het volgende vragen: 

• Wilt u direct de school informeren indien uw 

kind of een gezinslid positief getest is? 

• In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. 

Wilt u deze richtlijnen zorgvuldig volgen indien 

uw kind of een huisgenoot klachten heeft? 

• Wilt u zorgen dat u zich heeft aangemeld bij 

de nieuwe ouderapp. De leerkracht kan u 

hierbij helpen. Op deze manier mist u geen 

cruciale informatie. 

 

Anders dan in het voortgezet onderwijs gaan de 

richtlijnen er vanuit dat jonge kinderen nauwelijks 

besmettingen op elkaar en de leerkracht kunnen 

overdragen. 

Wij blijven de komende periode alles op alles zetten 

om de leeromgeving gezond te houden. Wij kunnen 

dit alleen doen door samen met u de schouders 

eronder te zetten en de voorschriften zo goed mogelijk 

te volgen.  

 

Voortgangsgesprekken  

De afgelopen week zijn er via de digitale weg 

oudergesprekken gevoerd. We zijn blij dat het op deze 

manier gelukt is om samen naar de ontwikkeling van 

uw kind te kijken. Nu is niet in alle gevallen het kind zelf 

aangeschoven bij het gesprek, hoewel wij wel graag 

de gesprekken met de kinderen samen voeren.  

Na de IEP-afname in januari zullen we de kinderen 

weer gericht betrekken bij de gesprekken. 

 

 
 

Brengen en halen 

In de wijk rondom de school wordt overlast ervaren bij 

de drukke verkeersmomenten bij het brengen en halen 

van de kinderen. 

Vooral rond het Hazevlak wordt buiten de 

parkeervakken geparkeerd, waarbij ook garages 

worden geblokkeerd. Hoewel het soms maar voor een 

aantal minuten is, belemmert het de bewoners. 

We willen u vragen om waar dat kan de kinderen 

lopend of met de fiets te brengen en te halen, en 

wanneer dat lukt de kinderen zelfstandig van en naar 

school te laten gaan. 

Mocht u toch de kinderen met de auto brengen, 

houdt dan rekening met de bewoners in de buurt en 

kies een parkeerplek waar geen overlast door kan 

ontstaan. 

 

Schoolfoto’s 

Vandaag zijn de bestelde schoolfoto’s aan de 

kinderen meegegeven.  

U kunt de foto’s echter nog steeds nabestellen via de 

eerder verstrekte inloggegevens, al worden de foto’s 

dan naar het door u opgegeven adres verzonden en 

loopt dit niet meer via school. 
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Sint Maarten 

De afgelopen weken wordt er volop gediscussieerd 

over het wel of niet laten doorgaan van het Sint 

Maarten-feest. Verschillende veiligheidsregio’s houden 

nog een slag om de arm, terwijl de regio Noord-

Holland Noord al het dringende advies heeft gegeven 

om niet met het feest mee te doen. 

In de gemeente Velsen wordt onderzocht of er een 

manier kan komen om vanuit huis een 

signaal/herkenningsteken te geven (bijvoorbeeld een 

poster op het raam) dat er op dat adres op een veilige 

manier aan het feest kan worden meegedaan, door 

bijvoorbeeld enkel voorverpakt snoep uit te delen en 

dit op afstand aan te bieden. 

Als school staan we voor een lastige beslissing… de 

keuze is uiteraard aan u als ouders om uw kind wel of 

niet te laten meelopen, mocht de veiligheidsregio 

geen beperking noodzakelijk achten.  

We weten op voorhand dat meerdere ouders zeer 

terughoudend zullen zijn, maar ook dat er ouders zijn 

die het heel erg jammer vinden wanneer het feest 

afgelast wordt. 

Wij zijn als schoolteam van mening dat het tóch 

klassikaal maken van de lampionnen en het 

meegeven hiervan, ongeacht wat het definitieve 

advies zal worden, een verkeerd signaal afgeeft. Het 

lijkt dan immers alsof we aangeven dat het veilig 

genoeg is om toch deel te nemen aan het feest, terwijl 

dit een afweging is die u als ouder zelf zou moeten 

maken.  

Voor dit jaar slaan wij dan ook de traditionele 

knutsellessen over en besteden wij in de onderbouw 

op een andere manier aandacht aan het feest. Het 

verhaal van Sint Maarten wordt behandeld, de 

kinderen knutselen een ‘herfstlichtje’ en er vindt een 

kleine, veilige viering in de klas zelf plaats. 

Op deze manier kunt u als ouder zelf, als het advies 

vanuit de veiligheidsregio dit toelaat, alsnog kiezen of 

u met uw kind mee zult doen aan de rondgang langs 

de deuren, al zal dat dan zonder op school 

geknutselde lampion zijn, dit jaar. 

 

Wij hopen van harte dat de zaken er volgend jaar 

anders voor staan. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de afgelopen weken heeft zich een enorme 

hoeveelheid aan gevonden voorwerpen verzameld, 

nu ouders niet tot bijna niet meer in de school komen. 

Deze week hebben de voorwerpen op de tribune 

gelegen, maar de kinderen herkenden de spullen niet 

als die van henzelf. Mogelijk herkent u iets van de 

foto’s hiernaast. 

U ziet de gymkleren, jassen, vesten, tassen, mutsen en 

zelfs een broodtrommel en twee bekers. 

Mocht u iets herkennen; de spulletjes zitten in de 

blauwe ton die bij de ingang staat. Als u bij het 

brengen van uw kind even de ton wil checken, zullen 

we deze voor u buiten neerzetten. 

Volgende week zullen we de overgebleven spullen 

doneren of afvoeren. 

 

 

 

 
 


