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Geachte ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Kijk eerst naar jezelf”. 
 
 

2. Corona, quarantaine en alert zijn. 
 
Afgelopen dinsdag, 25 januari, heeft u een brief ontvangen over de nieuwe Corona-
(quarantaine)regels in het basisonderwijs. 
Duidelijk is intussen dat een groep leerlingen niet meer naar huis/ in quarantaine 
wordt gestuurd als er een aantal besmettingen in een leerjaar is. 
 
Dit wetend is het buitengewoon belangrijk dat u alert bent en blijft op Covid-
verschijnselen bij uw kind(eren). 
Wanneer er Covid-verschijnselen zijn (hoesten, koorts, snotneus e.d.) dient u zo 
spoedig mogelijk een zelftest bij uw kind af te nemen. 
Is de uitslag negatief, dan kan uw kind gewoon naar school. 
Wel blijft het belangrijk daarna zeer geregeld een zelftest af te nemen en zeer alert 
te blijven. 
Is de uitslag positief, dan is het verstandig een PCR-test bij de GGD te plannen, 
waarna uw kind bij een positieve testuitslag in quarantaine gaat. 
Ook is het uiterst belangrijk dat u ons meldt als er iets aan de hand is; het is daarbij 
m.n. belangrijk dat u ons de testuitslag meldt als uw kind klachten heeft die op Covid-
klachten lijken of er Covid-klachten zijn! 
 
Als team blijven wij ook alert. Dat doen we voor de gezondheid van de kinderen, 
maar ons voor onszelf!! 
Als een kind op Covid lijkende klachten heeft en er is niet aan ons gemeld dat er een 
(zelf)test met een negatieve uitslag is, zullen wij contact met u opnemen, u vragen 
uw kind op te komen halen en z.s.m. een zelftest af te nemen. 
Bij een negatieve uitslag kan uw kind naar school en weten wij dat er geen sprake is 
van een Covid-besmetting.  

 
 

  

Nummer 21; maandag 31 januari 2022 
  



 

 2.  

  

 
Toch blijft het daarna nodig alert te blijven en ……. bij twijfel testen! 
 
De komende weken gaan duidelijk maken wat de gevolgen van het nieuwe beleid  
zijn. Laten we hopen dat de situatie beheersbaar blijft. 
En ……hoe meer we ons aan de goede aanpak houden, hoe kleiner de kans dat de 
problemen (te) groot worden. SAMEN moet dat lukken. 
 
 

3. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: mineola’s 

Donderdag: peer 

Vrijdag: sinaasappel 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

4. Afname Cito-toetsen leerjaar 3 – 8. 

 

Deze week worden de laatste Cito-toetsen afgenomen 
De Cito-periode duurt tot uiterlijk 7 februari a.s. Mogelijk wordt er na deze datum nog 
een enkele test (die vanwege Covid-problemen zijn uitgesteld) afgenomen 
Vriendelijk verzoek in deze periode geen (niet noodzakelijke) bezoekjes aan bijv. de 
dokter of tandarts te plannen.  
 
 

5. TussenSchoolseOpvang (TSO) 
 
Mede namens de TSO-ouders stuur ik u hierbij het volgende verzoek: 
 
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die structureel gedurende één of meer 
dagen per week (op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag) het TSO-team 
willen versterken. 
Ook zijn we op zoek naar personen die op de TSO-invallijst willen staan; deze 
ouders/verzorgers worden opgebeld als één van de TSO-ouders niet aanwezig kan 
zijn, met het verzoek of zij kunnen komen. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het toezichthouden tijdens de TSO op het 

kleuterplein of het plein van unit 2 en 3. 
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De TSO-ouders dienen aanwezig te zijn tussen 12.00 uur en 13.00 uur en ontvangen 

een vrijwilligersvergoeding van € 5, = per uur. 

Geïnteresseerde personen kunnen informatie over deze belangrijke taak inwinnen bij 

ondergetekende. 

Aanmelden kan via het volgende emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl 

 
 

6. De openmorgen van 2 februari a.s. 
 
In verband met de Corona-maatregelen kan de openmorgen van 2 februari a.s. NIET 
doorgaan. 
 
 

7. De agenda voor de komende periode 

 

11 februari Unicoz onderwijsdag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

14 – 17 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken voor de 
leerlingen van leerjaar 8 en hun ouders. Een uitnodiging volgt 
t.z.t 

18 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 7. 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

 8 maart 20.00 uur: MR-vergadering 

 9 maart Luiscontrole 

10 maart Kom in de klas (onder voorbehoud) 

14 maart Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 maart Leerlingenraad 

21 maart Start “Week van de lentekriebels” 

29 maart 20.00 uur: OR-vergadering 

30 maart Grote Rekendag 

5 april Buitenlesdag/ Kikkerdag 

14 april Paasontbijt/ Paasviering 

15 – 18 april Paasvakantie 

19 april 20.00 uur: MR- en OR-vergadering 

20 1n 21 april IEP-toets leerjaar 8 

22 april Koningsspelen (tot 12.30 uur) 

22 april 12.30 uur: start Meivakantie; deze duurt t/m zondag 8 mei 
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8.  Nieuws van het Schoolmaatschappelijk Werk 
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-.-.-

.-.-.-.-.-.-. 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 


