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De beste wensen 

Om te beginnen wensen wij u voor 2022 een heel goed, gelukkig en 

gezond 2022 toe! We hopen er met de kinderen ook weer een fijn 

onderwijsjaar van te maken! 

Situatie mbt corona 

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de scholen na de kerstvakantie weer onderwijs kunnen 

geven. Maandag is de school in verband met onze studiedag nog gesloten, maar dinsdag gaan we 

weer graag vóór en met de leerlingen aan de slag.  

Door het oplopend aantal besmettingen is de start van 2022 wel een spannende. We hopen 

natuurlijk dat alle leerlingen en teamleden gewoon naar school kunnen komen, maar kunnen onze 

ogen niet sluiten voor de mogelijkheid dat leerlingen en/of teamleden in quarantaine moeten of ziek 

worden en daardoor thuis moeten blijven.  

Wat dat laatste betreft moet ik u helaas mededelen dat juf Helga van groep 4A begin december met 

het corona-virus is besmet en hiervoor op 17 december op de intensive care van een ziekenhuis is 

opgenomen. Hoewel de artsen haar toestand stabiel vinden, verblijft zij hier nog steeds. De ouders 

van groep 4A zijn hierover geïnformeerd en zijn ook op de hoogte gebracht van de manier waarop juf 

Helga wordt vervangen. Omdat deze vervanging ook gevolgen heeft voor groep 4B zijn de ouders van 

deze groep hier ook over geïnformeerd. 

Op dit moment zitten nog twee collega’s vanwege een corona besmetting in quarantaine. Omdat de 

klachten inmiddels minimaal zijn, mogen zij vanaf dinsdag weer uit quarantaine en naar school 

komen. Een andere collega bleek gisteren positief besmet te zijn en zal deze week worden 

vervangen. De ouders van deze groep worden hierover nog geïnformeerd. 

Om te voorkomen dat een of meerdere groepen in quarantaine moeten, is het belangrijk dat we de 

coronamaatregelen goed naleven. Daarom herhaal ik nog een keer de dringende adviezen zoals u die 

30 november van ons ontving:  

▪ Vanaf groep 6 geldt het dringende advies voor leerlingen om een mondkapje te dragen.  
Hoewel het hier om een advies en niet om een verplichting gaat, stellen wij er zeer veel prijs op 
dat de leerlingen een mondkapje dragen. Daarmee willen we alles doen om een schoolsluiting te 
voorkomen! 
 

▪ Werken met cohorten  
- De school werkt met looproutes en laat de groepen leerlingen ook tijdens de pauzes zo min 

mogelijk met elkaar in contact komen (werken met cohorten).  
- De groepsdoorbrekende ondersteuning van juf Jolanda (Link), meester Marc, juf Laura, juf 

Vera en juf Moniek gaat door. Daarbij worden leerlingen van verschillende groepen zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden. 

- Om te voorkomen dat groepen leerlingen zich in de kleedkamers van de gymzaal met elkaar 
mengen, wordt er vooralsnog hier door de groepen 3-8 geen gebruik van gemaakt. Net als 
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eerder hebben we daarom het verzoek aan de ouders van de groepen 3-8 om hun kinderen 
op hun gymdagen makkelijke kleding aan te laten trekken waarin zij kunnen sporten.  
De kleuters die op woensdag gym in de grote gymzaal hebben, kleden zich net als altijd in 
hun klaslokaal om en lopen met hun juf naar de gymzaal. 

 
▪ Op advies van het Outbreak Management Team is het zelftestadvies aangescherpt. Alle 

leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 wordt dringend geadviseerd om twee keer per week 
een zelftest te gaan doen. Als die positief blijkt te zijn, moeten de leerkracht of leerling en de rest 
van zijn of haar gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Dit advies geldt voor zowel 
gevaccineerden als ongevaccineerden. De zelftesten worden via de school verspreid en kunnen 
door de ouders thuis worden gebruikt. Het testen van de leerlingen gebeurt niet op school. 
 

▪ Aan u het verzoek of eventuele besmettingen of quarantainemaatregelen in uw gezin direct 
aan de school door te geven. Daarmee houden wij goed zicht op het aantal besmettingen of 
quarantaine gevallen en kunnen wij maatregelen nemen als dat nodig is. Wij worden hier ook 
door de GGD over geïnformeerd, maar helaas niet altijd even op tijd. 

 

▪ Meer tijd nodig voor de afname van de Cito-toetsen van januari. Hoewel we wel vaker zo’n 
korte toetsperiode na de Kerstvakantie hebben gehad, verwachtten we nu de toetsen vóór de 
opbrengstendagen van eind januari niet klaar te hebben, doordat leerlingen thuis in quarantaine 
zitten of omdat ze vaker dan anders ziek thuis zijn. Daarom schuiven de studie-
/opbrengstendagen, de VO-adviesgesprekken, de leerling besprekingen, het meegeven van de 
rapporten en 10-minutengesprekken één week op. Deze aanpassing is inmiddels in de agenda 
van Social Schools te zien. 

 

We hopen dat alles zo weer duidelijk voor u is èn dat de maatregelen ervoor zorgen dat we van de 

tijd tot de voorjaarsvakantie een schoolperiode kunnen maken zoals we die graag voor de leerlingen 

organiseren! 

  

 

Welkom juf Vera 

Vanaf volgende week dinsdag zal juf Vera Voskamp op de dinsdag, donderdag en vrijdag bij ons als 

onderwijsassistent werkzaam zijn. Zij gaat de leerkrachten van de groepen 1-2 en 3A bij hun 

werkzaamheden in de klas ondersteunen. Vera, we wensen je een goede start toe en hopen dat je je 

snel bij ons op school thuis gaat voelen! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


