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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over Covid-19, zelftesten via school, vertrouwens-
persoon, privacy en Parro, de nieuwe overblijfmedewerker,  de studiedag van 5 
oktober, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief ver-
schijnt. 
 
Covid-19 

Op school hebben wij af en toe te maken met collega’s en/of leerlingen die 

besmet raken met Corona. Vanuit de overheid gelden nog steeds de basis-

maatregelen met adviezen om de verspreiding van het coronavirus te beper-

ken: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe 

een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of her-

haalprik. 

 

Als uw kind onverhoopt corona gerelateerde klachten krijgt, vragen wij u om 

uw kind te testen. Bij een negatieve test kan uw kind gewoon naar school. Is 

de test positief dan blijft uw kind thuis. Voor familieleden gelden geen beper-

kingen in dit geval en broertjes/zusjes mogen als ze negatief testen naar 

school. Wij vragen u wel om bij gezinsleden elke dag voor schooltijd een test 

te doen. De testen zijn gratis te verkrijgen via de leerkracht. Vraag er gerust 

om. 

 

Zelftesten via school 

Het advies is om een zelftest te doen bij symptomen van corona. Testen zon-

der klachten (preventief testen) wordt niet langer geadviseerd.  

 

School blijft zelftesten verstrekken op aanvraag. Heeft u behoefte aan een 

aantal zelftesten voor uw kind? Vraagt u die dan aan bij de leerkracht. We 

geven bij een aanvraag steeds 4 testen mee.  

 

Nogmaals, u hoeft dus alleen zelftesten te gebruiken als leerlingen symptomen 

van corona hebben.  

 

Vertrouwenspersoon 

Scholen zijn wettelijk verplicht om vorm en inhoud te geven aan zowel de Ar-

bowet als de Wet Sociale Veiligheid. Onderdeel daarvan is het aanstellen van 

een vertrouwenspersoon; een persoon die bijdraagt aan een veilige werkplek 

en waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen met hun verhaal. 

Ouders kunnen immers in het contact met de school een probleem hebben, 

waar ze graag met een onafhankelijk persoon over willen praten. Hetzelfde 

geldt voor het schoolteam, want ook een leerkracht kan in het contact met 

ouders, maar ook met collega’s te maken krijgen met ongewenste omgangs-

vormen. 
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@edumarevpr.nl 

Internet:  

Jacqueline Konings is de vertrouwenspersoon van onze school en goed te 

benaderen via vliegerdt@edumarevpr.nl 

 

Zij is er voor medewerkers, ouders en leerlingen die meldingen of klachten 

hebben over ongewenst gedrag zoals: 

• agressie en geweld 

• seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten 

• pesten 

• discriminatie. 

 

Onze vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. 

 

Privacy en Parro 

De algemene verordening gegevensbescherming geeft aan dat u ieder 

schooljaar uw privacygegevens mag aanpassen. Dat kunt u doen in de Par-

ro-app. We verzoeken u voor 4 november de gegevens te bekijken en even-

tueel aan te passen. Op maandag 7 november stellen we de actuele situa-

tie vast.  

 

Nieuwe overblijf medewerker 

De eerste weken is het overblijven door de leerkrachten zelf georganiseerd, 

omdat SKNissewaard kampte met personeelsgebrek. Gelukkig hebben ze 

een medewerker aangenomen die vanaf 1 oktober bij ons kan te starten 

tussen de middag om het overblijven te organiseren. Dit betekent dat groep 

3-4 en 5 t/m 8 niet meer met de eigen leerkracht overblijven, maar met de 

medewerker van SKNissewaard. Alleen in groep 1-2 blijft het zoals het was. 

Juf Christine eet samen met de kinderen.  

 

Studiedag 5 oktober 

Op woensdag 5 oktober hebben we een studiedag. In de nieuwe school-

gids was deze dag per ongeluk verkeerd vermeld. Vandaar dat er een recti-

ficatie was toegevoegd in de gids. Deze studiedag is een gemeenschappe-

lijke studiedag van de stichting. Alle scholen op het eiland hebben deze stu-

diedag.  

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op dinsdag 4, woensdag 5, maandag 10, woensdag 12, maandag 17 

en woensdag 19 oktober  aanwezig en Patricia op maandag 3, donderdag 

6, maandag 10, woensdag 12, dinsdag 18 en donderdag 20 oktober aan-

wezig. Voor vragen kunt u hen mailen en een eventuele (digitale) afspraak is 

zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 november.    

Agenda: 

 

 30-09 Nieuwsbrief 2 

 05-10 Studiedag (kinderen vrij) 

 06-10 Start Kinderboekenweek 

 19-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

 21-10 Start herfstvakantie om 12 uur i.v.m. studiemiddag  

 31-10 Weer beginnen en hoofdluiscontrole  

 04-11 Nieuwsbrief 3 


