
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 6 schooljaar 2020-2021  
                                                                           

Heilinde weetjes 
Ondanks alle Corona perikelen vliegen de weken voorbij ….. 
Langzaam aan gaan we richting de feestmaand en hopen we dat we dit in goede gezondheid met z’n allen, 
wellicht nog met de nodige regels in achtneming mogen gaan vieren. 
 
Op dit moment is onze school voorzien van gezellige Sinterklaas versieringen en hebben de jullie de 
Gluurpietjes ook al gezien??  
 
Zo richting de feestmaand merken we ook dat de dagen korter en donkerder worden, check daarom ook 
even extra de verlichting van de fietsen, steppen e.d. zodat de kinderen veilig op pad kunnen en gezien 
worden in deze toch soms wat donkere dagen.  
 

Corona 
Corona heeft ons in de greep ….. 
Steeds vaker moeten wij u berichten over een positieve test bij een der collega’s of collega’s die in 
quarantaine zijn/moeten vanwege mogelijke BRON besmetting (in contact met een positief getest 
persoon) 
 
Wij proberen iedereen op een zo goed mogelijke manier te informeren en doen onze uiterste best om alle 

kinderen op school te kunnen houden d.m.v. interne verschuivingen, samenvoegingen e.d. 

 

Voor alle duidelijkheid hier nog even de corona regels die wij op school hanteren: 

 

➢ is uw kind verkouden, zoals we in deze tijd van het jaar normaliter ook zijn, dus geen benauwdheid 

en koorts, dan is uw kind “gewoon” welkom op school 

➢ heeft uw kind verhoging of echt koorts, dan blijft uw kind thuis 

➢ is er binnen het gezin iemand met verhoging of koorts en corona gerelateerde klachten zoals 

hoofdpijn, buikpijn, dan blijft uw kind thuis 

➢ moet er binnen het gezin iemand getest worden, dan blijft uw kind thuis 

➢ bent u in quarantaine vanwege een mogelijke BRON besmetting, dan blijft u thuis en mag volgens 

de GGD de rest van het gezin hun dagelijkse dingen doen, dus uw kind komt naar school. 

➢ bij een negatieve test uitslag, komt uw kind naar school 

➢ volwassenen houden de 1,5 mtr afstand in acht, ook buiten!! En proberen zo veel mogelijk het 

fysieke contact met kinderen te meiden. 

Kinderen t/m 12 jaar die in contact zijn geweest met een Positief getest persoon buiten het eigen gezin, 
hoeven volgens de GGD niet in Quarantaine te gaan. Wanneer de kinderen eventueel klachten ontwikkelen 
binnen 14 dagen na het laatste contact, dan geld er wel een quarantaine advies en voor de ouders dan 
eventueel een coronatest bij klachten. 

Belangrijke data:   

4 december: Sint op school 

18 december: Kerstviering 

21 dec t/m 1 jan. Kerstvakantie 

4 januari: Hoofluiscontrole 

13 januari: Studiedag, alle kinderen vrij 

1 februari: Studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 
Voor alle overige vragen m.b.t. Corona, verwijzen wij u naar uw eigen huisarts of GGD  
tel. 076-5282000 
 

RaboClub support  
 

Afgelopen maandag heeft de groep van Meester Joost een hele mooie 
cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank ter 
ondersteuning van onze sociaal culturele activiteiten. 
 
  
  
  
  
  
  
Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en zullen hier een mooie invulling 
aan geven. 
 

 

Bezoek tandarts, ortho, huisarts enz. 
Wij willen u middels deze weg nogmaals de aandacht vragen de normale controle bezoekjes aan tandarts, 
ortho en huisarts zo veel mogelijk na schooltijd te plannen.  
Met ca. 500 kinderen op school kunt u zelf ook nagaan hoe storend dit werkt tijdens de lessen als gezinnen 
tussendoor naar de tandarts e.d. moeten. Indien het echt niet anders kan probeer dan de afspraak aan het 
begin of aan het eind van de schooldag te plannen, zodat de lessen niet steeds verstoord worden. 
 
Uit voorbaat onze dank voor uw begrip in deze. 
 

Mededelingen vanuit de OV 
In verband met de huidige Corona ontwikkelingen zal het gebruikelijke 
Sinterklaasfeest op onze basisschool ook dit jaar er anders uitzien.  
 
Uiteraard worden de kinderen niet vergeten en zullen er diverse 
traktatiemomentjes voorbij komen in de komende weken en hebben wij 
vernomen dat er voor ieder kind ook een cadeautje op de pakjesboot 
aanwezig is. 
 
 

Ook de Kerstviering krijgt dit jaar een andere invulling. Op de agenda was hiervoor 
donderdagavond 17 december gereserveerd, maar dit wordt verplaatst naar vrijdag 
18 december onder schooltijd. 
 
We gaan er ondanks alle regeltjes samen een mooie feestmaand van maken!!  
 
 
  



   

 

   

 

Gluurpieten, heb jij ze al gespot 
Zoek je mee naar Gluur Piet? Waar zal hij zich verstopt hebben?  
Heb je een Gluur Piet gevonden, streep deze dan af op je afstreepkaart.  

 

Wil je de tocht nog leuker maken, vind je hieronder nog een andere variant van de Gluur Pieten tocht. 

 
 


