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Van Sinterklaas naar kerst
Na een fantastisch, leuk, gezellig en aan de maatregelen
aangepast Sinterklaasfeest voor het weekend, werd de school
na het weekend alweer klaargemaakt voor de kerst.
Glinsterende versiering en sfeervolle verlichting hebben de
school in kerststemming gebracht.
Kerstactiviteiten
In deze onzekere periode met steeds weer kans op aanscherping van de richtlijnen willen we
niet al te ver vooruitlopen op wat er wel of niet kan m.b.t. diverse feestelijke activiteiten. We
zullen u zoveel en zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer er nieuws is. We blijven
zoeken naar kansen en mogelijkheden om de leerlingen te laten genieten van deze
feestelijke tijd van het jaar. Een kerstdiner lijkt hierbij helaas niet haalbaar.
Voorstellingen
Aan het begin van dit schooljaar waren we blij dat we de ouders, ook weer volgens
richtlijnen, toch weer konden uitnodigen bij de voorstelling van de groep van hun kind.
Helaas mogen opnieuw de ouders niet de school in. We stellen daarom de voorstelling van
groep 6, 7 uit in de hoop in het voorjaar de ouders wel hierbij uit te kunnen nodigen.
Sint Maarten traktatie
Helaas heeft in de vorige Nieuwsbrief geen bedankje gestaan voor
die fantastische groenteboer in de Velserbroek die ieder jaar weer
de traktatie voor Sint Maarten verzorgd. Dat maken we met dit
bericht weer helemaal goed.
Ieder jaar weer zijn we blij met de heerlijke mandarijnen die vanuit
‘Mijn fruit’ aan het Sterbastion aan de school cadeau worden gedaan !
http://Mijnfruit.nl/

De moeders van de ouderraad maken met deze mandarijnen een mooie
traktatie. En ook dat is een hele klus voor alle leerlingen en een bedankje
waard!
Mogen leerlingen met milde verkoudheidsklachten naar school?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar
daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten
kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Het is belangrijk dat kinderen met (milde)
klachten alleen naar school gaan na een negatieve testuitslag. Dit geldt niet voor leerlingen met
bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. Ook
leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van corona mogen met milde
klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden. Om de school verantwoord open te
laten zijn, vragen we u als ouders/verzorgers om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen.
Wordt een kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur
volledig klachtenvrij is.
Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een
zelftest doen. Met een negatieve zelftest mag je naar school komen. Bij een positieve zelftest is een
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GGD-test nodig en blijf je thuis. Quarantaine kan alleen verkort worden door op dag 5 een test te
laten doen bij de GGD.
Aanvullende/aangescherpte maatregelen:
▪ In de school houden we de onder- en bovenbouw gescheiden. Groep 5 zit met het lokaal in
het deel van de school waar ook groep 6/7 en 8 zitten. We laten de keuze bij de ouders om
er al of niet voor te kiezen de kinderen van groep 5 een mondkapje te laten gebruiken.
▪ Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
▪ Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
▪ Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
▪ Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen met bekende chronische klachten. Dat
houdt in dat deze kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten
krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
▪ Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.

Mondkapjes
Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 dragen mondkapjes. Het dringend advies is dat leerlingen deze
dragen wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan.
Wij verzoeken u uw kind dagelijks een schoon mondkapje mee te geven en/of een aantal
mondkapjes in de tas of rugzak mee te geven. Het komt regelmatig voor dat kinderen bij de ingang
van de school tot hun eigen schrik ontdekken dat zij een mondkapje zijn vergeten.

Zelftesten voor leerlingen in groep 6,7 en 8
Scholen ontvangen de testen voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8, vier testen per leerling. Dit is
voldoende voor twee weken. Leerlingen doen thuis tweemaal per week een zelftest, hiermee kan je
in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een
zelftest doet, zonder dat je klachten hebt.
Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen naar
huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Het dringend advies is dat u uw kind
helpt om twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. Het gebruik van een zelftest is
altijd vrijwillig
Ouders van groep 6/7 en 8 krijgen bericht zodra de zelftesten beschikbaar zijn.

Agenda
•
Woensdag
• Donderdag
• Vrijdag
• Maandag
• Vrijdag
• Dinsdag

22 december
23 december
24 december 12.15 uur
10 januari
14 januari
18 januari
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Studiedag team, leerlingen vrij

