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Koningsspelen 2021
Vandaag was het Koningsspelen 2021 en dat was goed te merken vandaag in de Paulusschool. Versierde
hekken en een lekker actieve muziek op het plein bij de start van de dag.
De groepen 1 tot en met 4 hadden een spelletjescircuit op het plein. Een kasteel bouwen, ballonnen
hooghouden en een spel met een heuse kroon. Het was een succes!
Voor de groepen 5 t/m 8 stond een videoboodschap klaar met uitleg over het spel wat ze in groepjes hebben
gedaan. Lekker fanatiek gingen ze aan de slag met het verzamelen van letters, die ze konden verdienen voor
sportief en goed samenwerken! De goede oplossing? Ook die werd onthuld in een heuse videoboodschap.
Deze gezellige en sportieve dag sloten we af met een lekker ijsje!
Bedankt juf Anne en meester Sven, voor het met ons organiseren van deze super leuke dag!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Week van 26 – 30 april
Maandag
26 april
Dinsdag
27 april
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 april
29 april
30 april

Koningsdag, alle
kinderen vrij

Alle kleuters vrij
3 – 14 mei
Meivakantie

Week van 17 – 21 mei
Maandag
17 mei
Dinsdag
18 mei
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19 mei
20 mei
21 mei

Klassenfoto’s vandaag mee naar huis
Vandaag hebben de kinderen de "klassenfoto” meegekregen. Dit keer met een
heleboel andere kinderen dan misschien wel het jaar ervoor. Een mooi aandenken
aan dit bijzondere schooljaar. Vrolijke foto’s zijn het geworden. Deze keer ook
weer met de juffen en meesters erbij. Gelukkig!
Mocht je de foto willen houden, dan graag 6 euro overmaken voor 30 april.
Instructies zijn meegeleverd bij de foto.
Wil je de klassenfoto niet, dan stellen wij het erg op prijs dat je deze dan weer netjes inlevert voor 30 april
bij de leerkracht. Ook is het mogelijk om hem zelf in de grijze bank in de hal in Noorderlicht te stoppen. Hou
hierbij alstublieft wel de corona-maatregelen in acht.
Wij gaan ervan uit dat we volgend schooljaar naast de klassenfoto ook weer mooie portretjes kunnen
maken van de kinderen!
Hulpteam Schoolfotograaf

Delen van informatie met de GGD voor ‘bron en contactonderzoek’
Sinds 8 februari is de school weer geopend voor alle leerlingen. Een van de aangescherpte
richtlijnen is het zogeheten ‘bron- en contactonderzoek (BCO)’ van de GGD. Het doel van een
BCO is om zo veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. In deze
brief willen we jullie informeren over de gang van zaken als een leerling of medewerker
positief wordt getest.
Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de
contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de
positief geteste persoon. Om verdere verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat wij de GGD helpen
om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon. We geven de GGD daarom
de volgende informatie:
• De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief
geteste persoon mogelijk in contact is geweest;
• De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.
Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school deze gegevens
mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de verschillende contacten van
de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden
de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.
Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit. Vanuit
het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD.
Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit
het geval is, kunt u een mail sturen aan jolanda.de.bolster@kansenkleur.nl
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In dat geval zullen we de naam, de presentie en de contactgegevens van uw zoon of dochter niet delen met
de GGD.
De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan, dat het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd.
Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis
worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.
We hopen op uw medewerking voor de gezondheid van ons allemaal. Samen krijgen we het virus sneller
onder controle en kunnen we de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs geven.

Tip van andere ouders over DIGI-d voor kinderen
Indien er een positieve besmetting in een groep is, gaat een hele klas in quarantaine en na 5
dagenkunnen ze weer naar school als er een negatieve testuitslag is. Voor het maken van een
afspraak en krijgen van de terugkoppeling is het handig dat het kind een DIGI-D heeft. Het
aanvragen van een DIGI-D kan een paar dagen duren.
Vandaar de tip om uit voorzorg al een DIGI-D voor jullie kind aan te vragen, zodat het testen goed geregeld
kan worden. Dit kan op deze website: https://www.digid.nl/
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