
 

 
 

 
Vervanging Ellen Neppelenbroek 
Het verlof van Ellen gaat direct na de Kerstvakantie in. Wij zijn blij dat wij een goede vervangster van Ellen hebben 
gevonden. De vervangster is Mieke Steenhuisen. Zij heeft een ruime onderwijservaring en ook op een 
VierKeerWijzer-school gewerkt. Mieke valt nu nog in op een andere school en kan pas vanaf 18 januari 2021 starten 
in unit 2.4. De eerste twee weken zal er dus een andere invaller zijn. Wel komt Mieke de maandag voor de 
Kerstvakantie al kennismaken met de groep. 
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 Belangrijke data 
COVID-19 
We merken dat COVID-19 niet langs de deuren van de Esmoreit is gegaan. 
School heeft de GGD gevraagd naar de wijze van handelen indien er 
meerdere kinderen van een groep in quarantaine zitten. 
De GGD geeft aan dat, indien deze kinderen thuis zijn vanwege één of 
meer positief geteste huisgenoten en zelf geen klachten hebben de 
andere kinderen van de groep gewoon naar school kunnen gaan. 
School had deze vraag gesteld, omdat dit in een groep speelt. 
 
Zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen zijn 4 pedagogisch 
medewerkers van KOOS positief getest. Een medewerker werkt ook in unit  
2. De kinderen in deze unit zijn wel met haar in contact geweest, maar de 
GGD beschouwt dit als een categorie 3 contact. Er is dan geen sprake van 
langer dan 15 minuten binnen 1,5m afstand. De GGD adviseert de ouders 
hun kind(eren) goed in de gaten te houden en bij klachten de huisarts en 
school te informeren.  
 
Momenteel zijn er meer COVID-19 besmettingen in de directe omgeving 
van school. Er zijn veel nauwe contacten omdat leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers intensief samenwerken. Dit zorgt voor onrust 
bij ouders en ook bij het personeel.  Wij vragen de ouders dan ook om in 
geval van twijfel goed de beslisboom na te lopen en contact op te nemen 
met school. Dan kan er samen beslist worden wat het beste is. 
School hanteert wel de strikte regel: Bij twijfel blijft het kind thuis. 
Dit om onrust bij het personeel zoveel mogelijk te beperken. 
  
Voor de volledigheid is achteraan deze nieuwsbrief die informatie en ook 
de nieuwste beslisboom geplaatst. 
We hopen hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
directie.  
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 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Sinterklaas 
Vorige week was het een drukte van belang. De kinderen van groep 5 t/m 8 kwamen hun prachtige surprise op 
school brengen. Het hele leerplein staat nu vol met echt heel fraaie surprises. Trots stonden de makers erbij en 
nieuwsgierig liep iedereen rond. ‘Welke zou voor mij zijn?’  hoorde je de kinderen fluisteren. Ook de kinderen van 
unit 1 en 2 keken hun ogen uit. Wat was dat allemaal mooi gemaakt. 
Donderdag 3 december worden unit 3 en 4  de gedichten voorgelezen en de surprises uitgepakt. 
Sinterklaas zelf komt donderdag helaas niet zelf langs. Vanwege Corona is hij, en ook de school, voorzichtig met alle 
bezoeken. Wel wil Sinterklaas graag de kinderen ontmoeten. De ICT-piet heeft het nu zo geregeld dat donderdag 3 
december Sinterklaas inlogt via Google Meet en dat de kinderen van unit 1 en 2 op deze wijze via het digibord 
contact met Sinterklaas kunnen hebben. Dan kunnen zij nog hun dansjes laten zien, hun tekeningen laten zien. 
Misschien leest Sinterklaas wel uit de brieven van de kinderen? 

 
 
Kerst 

 
Kindje wiegen 
Beste ouders, 
Helaas is het vanwege de huidige omstandigheden niet mogelijk om zoals afgelopen jaren het kindje wiegen te 
organiseren op tweede kerstdag. 
Hopelijk kan het volgend jaar weer gewoon doorgaan. 
Er komt nog wel een alternatief, maar dit wordt opgepakt door juf Dyane en juf Kim.  
Groeten, 
Werkgroep kindje wiegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste kinderen, 
 

Dit jaar is alles anders, gaat alles anders en moet alles anders. 
Daarom hebben we ervoor moeten kiezen om de kerstviering dit jaar klein te houden en 

alleen met onze unit te vieren. 
 

Op donderdag 17 december gaan we in de unit samen kerstbakjes maken. Hiervoor mag je 
zelf het volgende meenemen: 

 Een stukje oase in een bakje 
 Dennengroen (takjes, hulst enzovoort) 

 Versiering 
 

We maken er in de unit een gezellige dag van. Er kunnen spelletjes gespeeld worden 
(neem je zelf een leuk gezelschapsspel mee?) en misschien draait er wel een leuke 

kerstfilm. 
 

 
Groeten de meesters en de juffen. 

 
 



Informatie van de GGD 
De contacten onderling in het klaslokaal en op school worden door de GGD niet als nauw contact gezien. 
Mocht een kind in de klas of groep contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op COVID-19, dan 
hoeft dat kind daarom niet in quarantaine. Dit omdat er geen sprake is geweest van nauw contact. 
Omdat het kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, dienen de 
ouders deze periode de gezondheid van het kind goed in de gaten houden. Het kind kan klachten krijgen die passen 
bij COVID-19, zoals: 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
• (licht) hoesten; 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 
• kortademigheid/benauwdheid; 
• verhoging óf koorts boven de 38 graden. 

Als het kind klachten krijgt 

• Als het kind klachten krijgt, mag het kind niet naar buiten. Houd het kind dan thuis. 
• Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt het kind getest op COVID-19. 

Het kind blijft thuis en het kind heeft geen contact met anderen totdat de testuitslag bekend is. 
Wordt het kind ernstig ziek of heeft het kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, 
maar bel direct de huisarts. 

Leefregels 
Tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met de persoon die positief getest is, gelden de volgende leefregels: 

Hygiëne 

• Het kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Het kind doet dit altijd: 
o na hoesten en niezen; 
o nadat het kind op het toilet is geweest; 
o voor het (bereiden van) eten. 

• Het kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft het kind geen papieren zakdoek bij de 
hand? Leer het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog. 

• Het kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna zijn/haar 
handen. 

Afstand en social distancing 

• Zorg ervoor dat het kind zoveel mogelijk drukte vermijdt. 
• Het kind mag wel naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. 
• Het is belangrijk dat het kind 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houdt van volwassenen die niet tot het 

huishouden behoren. 
  
Als het kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene 
adviezen die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 
 
 


