13 december 2021

22 december Kerstviering
23 december Studiedag (leerlingen vrij)
24 december Start Kerstvakantie (iedereen vrij)

13 december
14 december
15 december
17 december
17 december

Pleun (5)
Thom (8)
Ninthe (11)
Tijn (8)
Ischa (11)

Zelftesten voor leerlingen van groep 6 t/m 8
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 zelftesten mee naar huis. Het advies is om uw
kind op maandag en woensdag vóór schooltijd te laten testen. (Deze week op dinsdag en
donderdag).
Uw kind heeft vandaag 4 testen ontvangen voor de komende 2 weken tot aan de kerstvakantie.
Wij hopen volgende week een nieuwe levering te ontvangen met voldoende testen voor de eerste
2 weken na de kerstvakantie.
Wij willen benadrukken dat het gebruik van de zelftesten een advies is, dat wij op school zelf geen
testen afnemen bij de leerlingen en u vrij bent om een keuze te maken om de testen te gebruiken.
Huidige stand van zaken rondom Covid-19
Op dit moment hebben wij 2 groepen in quarantaine (3a en 6a) en groep 7b in preventieve
quarantaine (+/- 60 leerlingen).
Een positief geteste leerkracht en een leerkracht met een positieve zelftest die nog in afwachting is
van de uitslag van de GGD-test.
Ongeveer 33 leerlingen die positief zijn getest en 15 leerlingen in quarantaine omdat ze in nauw
contact zijn geweest.
Wij doen ons best om alles zo nauwkeurig mogelijk te registreren en te communiceren.
Wij zijn daarbij wel afhankelijk van de informatie die wij van de ouders/verzorgers ontvangen.
Daarom nogmaals de oproep om ons zo snel mogelijk te informeren wanneer er in uw gezin sprake
is van een positieve besmetting of wanneer er nauw contact is geweest met een besmet persoon.
Het liefst via ons algemene mailadres: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. Uiteraard is het wel handig
wanneer u de leerkracht in CC meeneemt in uw mail.
Bij een positieve besmetting ontvangen wij graag 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.
Communicatie over besmettingen in de groep of quarantaine sturen wij altijd via de mail en via
Parro. Houd u dit dus goed in de gaten, ook in het weekend!

Kerstviering
Dit jaar vindt de kerstviering plaats op woensdagochtend 22 december.
We hebben gekozen voor een gezellig kerstontbijt. Zoals u weet hebben we nog steeds te maken
met een aantal belangrijke coronamaatregelen en willen daarom het volgende aan u vragen:
Wilt u uw kind(eren) hun eigen broodtrommel meegeven met een klein ontbijt erin. Namens de
oudervereniging krijgt iedere leerling nog wat lekkers (mini eierkoek of mini krentenbol) en een
pakje drinken. Deze dag mogen leerlingen ook hun fruit mee naar school nemen.
Graag ook een eigen bordje met bestek in een plastic tas voorzien van naam zodat iedereen zijn of
haar eigen spullen weer netjes mee naar huis kan nemen.
Wij hopen op een fijne viering.
Met vriendelijke groet,
De Kerstwerkgroep

