
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Wees zuinig en netjes” 
 
 

2. Honden op het plein 
 
Graag wijs ik u er nog eens op dat de pleinen van de school verboden zijn voor 
honden. Wanneer u uw hond meeneemt naar school, wilt u deze dan a.u.b. buiten 
de pleinen van de school laten wachten. 
 
 

3. Corona beleid basisonderwijs  

Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen we het 

volgende bericht: 

Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang? 

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en 

kinderopvang is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.  

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar 

school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen 

zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.  

Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet 

meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind 

kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor 

kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de 

besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via 

de GGD.  
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Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog 

wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet 

als ‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest 

te doen. 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 

2021 te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers 

weer meer toe te laten in de school, om bijvoorbeeld de klassen te bezoeken, met de 

leerkrachten te spreken of in de groepen te helpen bij bepaalde activiteiten. 

Voor de goede orde: alle basisregels m.b.t. Corona (zoals bijv. thuisblijven bij 

klachten en je laten testen door de GGD, handwassen e.d.) blijven natuurlijk wel 

gelden!! 

 

4. De schoolfotograaf 

Vandaag zijn alle leerlingen, broertjes/zusjes en kinderen van het KDV op de foto 

gezet. De foto’s zullen over ongeveer twee weken op school worden afgeleverd en 

worden vervolgens aan de kinderen meegegeven. 

 

5. De week tegen pesten. 

Van 27 september t/m 1 oktober a.s. organiseert “Stichting School en Veiligheid” 

weer de “Week tegen Pesten”. 

Het motto dit jaar is: “Buitensluiten? Uitgesloten”. 

De komende week zal in alle groepen aandacht aan dit motto besteed worden. 

 

6. De Kinderboekenweek i.c.m. het project 

Vandaag starten we in alle groepen met “het project”. 

Het thema van het project i.c.m. met de Kinderboekenweek luidt: Worden wat je wilt”. 

De komende 2 ½ week zal er in alle groepen van de school over dit onderwerp 

gesproken en gewerkt worden. 

De projectperiode wordt afgesloten met een “openavond”. 

Deze “openavond” wordt digitaal verzorgd: in alle groepen worden filmpjes van 

allerlei activiteiten gemaakt. Van alle filmpjes wordt vervolgens één geheel gemaakt. 

Deze film wordt via de mail naar u toe gezonden; u kunt het dan bekijken op een 

voor u geschikt tijdstip. 

 

. 

7. Een verdacht persoon? 

De vorige week heeft zich een verdacht persoon opgehouden bij de BSO aan de 

Gaardedreef.  

Zijn signalement is inmiddels bekend bij alle medewerkers van ons IKC. 
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Ook zorgen wij vanzelfsprekend voor toezicht op de pleinen en houden wij de deuren 

van de school dicht. Ook is er altijd toezicht bij de BSO. 

Waarschijnlijk loopt het allemaal met een sisser af, maar het is wel goed dat we 

allemaal even alert zijn. 

 

8. De agenda voor de komende periode 

 

27 sept t/m 1 okt. Week tegen pesten 

27 september Start project/Boekenweek: thema: “Worden wat je wilt”. 

30 september Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober Kerk-schooldienst in de Ichthuskerk 

11 oktober 20.00: OR-vergadering 

12 oktober “Openavond” project/Boekenweek: wordt digitaal verzorgd. 

14 oktober NSCCT (IQ-test in leerjaar 4, 6 en 8) (nadere info volgt) 

14 oktober 20.00: MR-vergadering 

15 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
24 oktober 

26 oktober Open morgen (nadere informatie volgt) 

27 oktober Luiscontrole 

2 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 


