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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het vreselijke bericht, coronamaatrege-

len, overmacht, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende 

nieuwsbrief verschijnt. 
 

Vreselijk bericht 

We beginnen zo goed en zo kwaad als het gaat te bekomen van de schok 

van het vreselijke bericht van maandagmorgen 17 januari, maar we ervaren 

nog dagelijks hoe lastig het is om de gebeurtenissen een plek te geven. Wat 

goed doet, is dat we vernomen hebben dat onze leerling Avieve op een fijne, 

veilige plek is en dat er heel goed voor haar gezorgd wordt. Daar ligt onze 

grootste zorg als team, krijgt ze voldoende huiselijke warmte, goede verzorging 

en een fijn gezin waarbinnen ze veilig kan opgroeien. We hopen het en laten 

het weten als we er iets over horen.  

 

We waren blij met de brede groep hulpverleners die bijzonder vlug in actie zijn 

gekomen. Fijn dat het dorpshuis en de kerk vorige week direct hun deuren 

openden om de hulpverleners en mensen die hulp zochten een plek te bie-

den. Van ouders hoorden we dat dit zeer gewaardeerd werd en we merken 

dat de aangeboden hulp voldoet in een behoefte. En nog steeds geldt, 

school maatschappelijk werk Lisette Janse en slachtofferhulp 

www.slachtofferhulp.nl kunnen u verder helpen of een luisterend oor bieden. 

 

Coronamaatregelen 

Dinsdagavond 25-1-2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de quaran-

tainemaatregelen zijn versoepeld voor onze leerlingen. Klassen gaan niet 

meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn. Alleen de 

leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.  

 

Leerlingen die in de buurt zijn geweest van iemand met corona hoeven niet 

meer standaard in quarantaine. Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief 

getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen 

op het coronavirus.  

 

De volgende regels blijven van kracht:  

• Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een 

zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven 

thuis. Met een negatieve zelftest mogen leerlingen naar school komen, 

maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te 

doen.  

• We hanteren gespreide pauzes en proberen contacten tussen verschil-

lende klassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf 

naar school en gaan de school binnen op de afgesproken wijze. 
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• Leerlingen vanaf groep 6 dragen in principe mondkapjes in de gang, 

net als het personeel.  

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8  en al het personeel geldt het 

advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo no-

dig met behulp van u of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat 

de persoon en de rest van het gezin boven de 18 jaar in quarantaine 

en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de 

leerling of leraar naar school.  

• Daarnaast blijven de basismaatregelen gelden. Dat betekent: volwas-

senen houden onderling 1,5 meter afstand (ook onderwijspersoneel 

waar mogelijk), we zorgen voor regelmatige ventilatie en ouders ko-

men in principe niet het schoolgebouw in. Daarnaast zijn al onze ver-

gaderingen online.  

• Bij een grotere uitbraak van het coronavirus zullen wij aanvullende ad-

viezen opvolgen van de GGD Rotterdam Rijnmond. 

 

We zijn blij met de versoepelingen van de quarantainemaatregelen. Hier-

door kunnen weer meer van onze kinderen naar school komen en we weten 

hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we oog 

houden voor de zorgen die er zijn onder het personeel. Uiteraard blijven wij u 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor vragen over de versoe-

pelingen van de quarantainemaatregelen verwijzen wij u naar de landelijke 

website van de Rijksoverheid. 

 

Overmacht 

Onder andere door de quarantainemaatregelen en het feit dat groep 5-6 

een week in quarantaine is geweest, hebben we de afname van de cito 

toetsen uitgesteld. Overmacht, vinden we. Dat heeft misschien wel conse-

quenties voor de verschijningsdatum van het rapport. In het komende team-

overleg kijken we of eventueel uitstel nodig is. U hoort uiteraard van ons als 

we besluiten het een en ander te verplaatsen naar een latere datum.   

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Onder voorbehoud van maatregelen is Ger is op woensdag 2, maandag 7, 

donderdag 10, dinsdag 15 en woensdag 23 februari aanwezig en Patricia 

op woensdag 2, maandag 7, dinsdag 15 en woensdag 23 februari. Voor vra-

gen kunt u ze mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 februari.   

 

 

 

 

 

Agenda:  

 

 28-01 Nieuwsbrief 6 

 07-02 Studiedag (Alle kinderen vrij) 

 07-02 MR vergadering  

 16-02 Rapporten mee (onder voorbehoud, zie ‘overmacht’) 

 21-02 tot 25-02 Week van de rapportgesprekken 

 25-02 Nieuwsbrief 7 

 28-02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie 

 07-03 Weer beginnen 

 


