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Belangrijke data
Personeel
De vakleerkracht gym, Lambert, is herstellende van Corona. Het gaat
langzaam beter met hem. Al vindt hij zelf dat het niet snel genoeg gaat.
Met Judith, vakleerkracht muziek, gaat het al wat beter. Zij heeft vorige week
een ochtend weer muzieklessen gegeven en zal ook in week 50 een ochtend
muzieklessen geven. We hopen en verwachten dat zij dit na de Kerstvakantie
vlot kan uitbouwen, zodat de kinderen weer vaker muziek van haar krijgen.
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Corona
In de laatste informatiebrief, d.d. 27-11-2021 stond een fout m.b.t. het in quarantaine gaan van huisgenoten.
Het moet zijn:
▪ Als een huisgenoot of een gezinslid is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.
Zelftesten
We merken dat er enkele vragen zijn m.b.t. het zelftesten.
Vanuit de overheid wordt u met klem verzocht om uw kinderen vanaf groep 6 t/m 8, bij ons op school gaan wij uit
van unit 3 en 4, twee keer per week preventief te testen met een zelftest. De zelftest is echt alleen preventief
bedoeld en mag niet worden gebruikt wanneer uw kind milde klachten heeft.
Als de zelftest uitslag positief is, dan dient u uw kind bij de GGD te laten testen. De uitslag van deze test is bepalend.
Heeft uw kind milde verkoudheidsklachten dan is een zelftest geen geldige test. U dient uw kind dan door de GGD te
laten testen.
Tijdens de persconferentie is aangegeven dat de zelftesten via school aan de ouders wordt geleverd.

Dit is er nu over bekend:
Op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Alle leerlingen in het vo en
de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te
testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen
uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd. Dit aangepaste beleid wordt zo spoedig
mogelijk uitgewerkt door het ministerie van OCW in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar
verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, waarna zij vervolgens
ouders/verzorgers verder inlichten.
(zie: https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten)
Zodra school over het proces is geïnformeerd, zullen wij kenbaar maken.
Meest voorkomende klachten bij Corona
Bij Corona zijn een aantal klachten die heel bekend zijn een ook het meest voorkomen. Ook andere, minder
voorkomende, klachten kunnen een aanwijzing zijn voor Corona. Hierover willen wij u informeren.
De meest voorkomende en ook bekende klachten bij Corona zijn:
• Verkoudheidsklachten ( zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid

•
•

Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Minder voorkomende klachten zijn:
• keelpijn
• hoofdpijn
• pijn in het lichaam
• diarree
• huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen
• rode of geïrriteerde ogen
Voor meer informatie over het Coronavirus en het basisonderwijs:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-enspeciaal-onderwijs
Les op afstand
Voor kinderen die thuis in quarantaine zitten organiseren wij les op afstand. De eerste dag van afwezigheid zal de
leerkracht gebruiken om een lespakket samen te stellen, zodat uw kind op de tweede dag daarmee aan de slag kan.
Uw kind kan dan , naargelang met de leerkracht is afgesproken, online meedoen met instructies, kringgesprekken en
groepswerk. Ook kan het a.d.h.v. de weektaak zelfstandig aan de slag.
Indien uw kind alleen op een testuitslag wacht en daardoor maximaal twee dagen afwezig is, zullen wij geen les op
afstand organiseren. Uw kind kan wel altijd inloggen en zelfstandig aan het werk met bijv. rekenen, taal.

Sinterklaas
Ondanks alle corona-perikelen
zijn de kinderen ook dit jaar weer
bevangen door het
Sinterklaasvirus. Met veel
enthousiasme wordt dagelijks
het Sinterklaasjournaal gevolgd
en besproken. De kinderen in de
bovenbouw hebben de
afgelopen dagen hun surprise op
school gebracht. Elke ochtend
groeit het aantal surprises en de
kinderen kijken met veel
bewondering naar al die
prachtige surprises. De ooh’s en aah’s zijn hoorbaar evenals de complimenten die de kinderen geven.

Sinterklaas zelf is donderdag 2 december op school. Hij blijft een dezelfde ruimte en de peuters, kinderen van unit 1
en 2 komen per groep bij hem op bezoek. De ruimte wordt goed geventileerd en de kinderen houden afstand van
Sinterklaas. Maar door deze aanpassingen zal de feest vreugde niet minder zijn. We weten zeker dat de kinderen en
Sinterklaas donderdag een mooie feestdag hebben.

Kerstviering
Kerst zullen we in de eigen units onder schooltijd gaan vieren. Na Sinterklaas komt hier meer informatie
over.

