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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Om vrolijk van te worden
Hoe toepasselijk was het afgelopen week. Het begin van de zomertijd met een aantal mooie zonnige dagen.
Buiten spelen zonder jas, korte broeken en ’s avonds langer licht. De kinderen en ook vast wij als volwassenen
werden er vrolijk van. Een mooi begin van deze tijd.
Deze week waren er ook veel verheugde kinderen in groep 7. Iedereen is daar geslaagd voor het fietsexamen.
Een mooie prestatie en een goede voorbereiding voor het fietsexamen dat op 21 april volgt.
Ook veel plezier was er gisteren in de school, want 1 april is uiteraard in de klassen niet onopgemerkt
gebleven. Een cito-toets gym, plakband aan de muis, wc papier meebrengen van thuis, omdat het op zou zijn
en potloodpunten zaaien. Er kwam van allerlei leuks voorbij deze keer. Mooi, om de kinderen met hun juffen
en meesters te zien genieten van de grapjes, die gemaakt zijn.
Gisteren kregen de kinderen allemaal hun rapport en komende week zijn de oudergesprekken. Fijn, om
samen met jullie over het welbevinden en de ontwikkeling van jullie kind in gesprek te gaan. We kijken daar
naar uit.
En tenslotte is het goed om jullie te laten weten, dat ook deze week geen teamleden en kinderen een
positieve testuitslag hadden. Alle groepen konden dus gewoon op school zijn. Voor de kinderen die toch uit
voorzorg thuis zijn: We hopen jullie snel weer te zien!
Met een vrolijke groet wensen we jullie een goed paasweekend toe!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 5 – 9 april
Maandag
5 april
Dinsdag
6 april
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7 april
8 april
9 april

Tweede Paasdag
Deze week
oudergesprekken
Schoolfotograaf

Week van 12 – 16 april
Maandag
12 april
Dinsdag
13 april
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 april
15 april
16 april

Corona – testen kinderen
Sinds enkele weken wordt er vanuit de instanties aangegeven dat het belangrijk is om kinderen met
klachten te laten testen. Hiervoor zijn er speciale teststraten ingericht en ook is de testprocedure
aangepast. Van een aantal ouders begrepen we dat het wachten op de uitslag soms even op zich laat
wachten. We kregen de tip dat het mogelijk is om voor je kind digid aan te vragen. Hierdoor is de uitslag
sneller beschikbaar.

Corona – informatie GGD over de besmettelijke periode
Steeds vaker hebben we te maken met personen die positief testen op corona zonder dat zij klachten
hebben. Er is een verschillend beleid voor positief geteste personen mét en zonder klachten. Om
verwarring te voorkomen brengen we dit beleid nogmaals onder de aandacht:
• Positief geteste personen mét klachten:
o Zijn besmettelijk vanaf 2 dagen voor de 1e ziektedag.
o Zij blijven in isolatie tot en met 7 dagen na de 1e ziektedag en mogen pas uit isolatie als zij
minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.
• Positief geteste personen zonder klachten:
o Zijn besmettelijk vanaf de dag dat ze positief getest zijn (= testdatum). Een eventuele
quarantaine van een klas/groep gaat in als deze persoon op de testdatum op school was.
o Zij blijven in isolatie tot en met 5 dagen na de testdatum. Als zij binnen die 5 dagen klachten
krijgen, dan geldt de procedure voor positief geteste personen met klachten. ( zie hierboven )
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