6 december 2021

8 december
22 december
23 december
24 december

OV overleg
Kerstviering
Studiedag (leerlingen vrij)
Start Kerstvakantie (iedereen vrij)

6 december
9 december
9 december
11 december
12 december
12 december

Loek (7)
Aaf (11)
Damian (10)
Stijn (11)
Fredrique (9)
Liv (12)

Sint op De Spoorzoeker
Afgelopen vrijdag heeft de Sint en zijn Pieten een bezoek gebracht aan De Spoorzoeker. De
kinderen die er helaas niet bij konden zijn heeft de Sint toegesproken middels een filmpje of online
contact.
Ondanks de beperkingen was het toch een hele gezellige dag.
U heeft was wel de foto’s en filmpjes via Parro voorbij zien komen.
Meldingen met betrekking tot Covid-19
Het aantal meldingen met betrekking tot positieve leerlingen, leerkrachten en huisgenoten of
nauwe contacten blijft toenemen. Met name in de weekenden legt dit behoorlijke druk bij de
directie en administratie. Daarom hebben wij besloten deze taken intern te verdelen over
meerdere personen.
Wij willen u daarom verzoeken om meldingen met betrekking tot Covid-19 altijd te melden via het
algemene mailadres: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. De verschillende medewerkers hebben
allemaal toegang tot dit mailadres. Het is prettig als u dan ook de betreffende leerkracht(en) in CC
zet, dan is iedereen direct op de hoogte. Graag ontvangen wij in de mail antwoord op de volgende
vragen:
1. Wat is de eerste ziektedag van de leerling?
2. Welke dagen is de leerling nog op school geweest?
3. Welke klachten heeft de leerling?
4. Welke test heeft de leerling afgenomen? (zelftest of GGD test)
5. Indien een zelftest, gaat de leerling nog een confirmatietest doen bij de GGD?
6. Indien het om een GGD test gaat verzamel met toestemming: de achternaam, geboortedatum,
postcode en huisnummer van de leerling.
Wij danken u alvast heel erg voor uw medewerking.
Groepsquarantaine
Wanneer een groep in quarantaine moet dan zal de leerkracht u informeren over het ophalen van
spullen voor het thuiswerken. Vragen met betrekking tot het thuiswerken kunt u stellen aan de
leerkracht.

