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Quarantaine en online lesgeven  
 
Een tijd geleden hebben we u geïnformeerd 
over hoe het gaat als zich een besmetting 
voordoet. Op het moment dat er een 
besmetting bij een leerling of leerkracht in 
een groep is, worden alle ouders van de 
betreffende groep geïnformeerd.  
 
De leerlingen en de leerkracht(-en) van de 
betreffende groep gaan dan in quarantaine. 
Na 5 dagen kunnen zij zich laten testen en bij 
een negatieve uitslag, zijn de kinderen weer 
welkom op school.  
Indien ouders hun kinderen niet willen laten 
testen, dan geldt de quarantaine van 10 
dagen. Na 10 dagen mag uw kind (mits 
klachtenvrij) weer naar school.  
 
Indien een groep of een individuele leerling in 
quarantaine gaat bieden wij online onderwijs 
aan. Online lessen worden aangeboden op 
het moment dat er sprake is van een langere 
periode van afwezigheid, bijvoorbeeld in 
verband met quarantaine.  
Mocht uw zoon en / of dochter in quarantaine 
zitten door besmetting buiten school, dan 
kunt u contact opnemen met de leerkracht 
om te overleggen over de lesstof. 
 

Ziekmeldingen  
 
Regelmatig ontvangen wij ziekmeldingen van 
kinderen. Dit gebeurt nu nog op veel 
verschillende manieren (telefonisch, via de 
mail, de website en MijnSchool).  
Hierdoor komen sommige ziekmeldingen niet 
altijd goed bij ons door. We willen u vragen 
om de ziekmeldingen zoveel mogelijk via 
MijnSchool aan de leerkracht door te geven. 

Paasateliers 
 
Voor woensdag 31 maart staan de 
Paasateliers gepland. Deze verlopen niet zoals 
gebruikelijk, aangezien de groepen niet 
gemengd mogen worden en dezelfde 
leerkracht zoveel mogelijk voor één groep 
moet. Dit in verband met de geldende 
Coronamaatregelen.  
De kinderen gaan op deze woensdag in hun 
eigen groep iets knutselen in het thema 
‘voorjaar en Pasen’.  
Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag 
hun eigen eten en drinken meenemen zoals 
op een gewone schooldag.  
 

   
 



 
     

 

  

  

 

 

Schoolfotograaf  
 
Op 8 en 9 april komt de schoolfotograaf 
weer op school om foto's te maken. 
Uiteraard houden we hierbij rekening 
met alle geldende maatregelen en 
zullen de foto's buiten worden gemaakt.  
 
Bij slecht weer wordt het fotomoment 
verplaatst.  
Er worden op deze dagen geen foto’s 
gemaakt met broertjes en zusjes, 
vanwege het niet mogen mengen van 
cohorten.  
Zodra de foto's klaar zijn, ontvangen 
ouders hierover bericht. 

 
Week van het Geld 
 
Volgende week is de ‘week van het 
geld’. In dit kader krijgen de kinderen 
een speciale uitgave van de Dagobert 
Duck mee.  
Op de website van de week van het 
geld kunt u  activiteiten voor 
verschillende doelgroepen vinden 
 
https://www.weekvanhetgeld.nl/ 
 

 

 
Agenda 

Maart   
22 - 26  Ouder/kind gesprekken 
22 - 26  Week van het geld  
26         Rapport mee  
31         Paasateliers  

April  
5          Tweede Paasdag, alle kinderen vrij  
8 + 9    Schoolfotograaf 
15 - 26  Ouder/kind gesprekken 
26     Rapport mee 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


