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Agenda
8 dec
24 dec

Ouderraad
Vanaf 12.00 uur, alle leerlingen vrij

Coronamaatregelen
• Wijziging beleid zelftesten: wie klachten heeft
als hoesten of keelpijn, mag er vanaf
afgelopen vrijdag voor kiezen thuis een
zelftest te doen. ls de zelftest positief, dan
moet je alsnog naar de GGD-teststraat voor
een PCR-test ter bevestiging. We dringen er
echter bij iedereen op aan bij klachten een
afspraak bij de GGD te maken. De
betrouwbaarheid is daar echt groter. (klik op
link). We willen absoluut voorkomen dat we
kinderen alsnog naar huis moeten sturen. En
we willen verspreiding tegengaan. In geen
geval is een negatieve zelftest een reden om
uit quarantaine te gaan. Dat kan alleen op
gezag van de GGD. Dus: bij klachten: blijf thuis
en maak een afspraak bij de GGD
• Thuistesten groepen 6, 7 en 8: tot op moment
van dit schrijven hebben we nog geen testen
gekregen. Ouders en leerlingen van deze
groepen hebben vorige week hierover al een
brief gekregen. Zodra de testen op school zijn
en meegegeven kunnen worden aan de
leerlingen krijgt u van ons een signaal.
Vertraging lesprogramma
Er zit bijna elke dag wel een groep thuis. Niet eens
om een positieve leerkracht-test (vandaag voor
het eerst in lange tijd weer een), thuisquarantaine of gewone ziekte. De groepen zitten
thuis omdat er geen vervanging is. Het is onrustig
in de klassen. Dat heeft ongetwijfeld met de tijd
van het jaar te maken. En ook met feit dat er
voortdurend een paar kinderen uit de klas zijn.
Thuis in quarantaine of met milde klachten. Of
gewoon ziek. Het komt de kwaliteit van ons
onderwijs niet ten goede. Een nieuw doel uit de

methode bereikt niet iedereen op de optimale
manier. We hebben daarom binnen het team
besloten dat we sommige lesprogramma’s op dit
moment beter even kunnen vertragen.
Vervanging
Er is op dit moment geen vervanging meer te
vinden. We hebben de afgelopen weken al
meerdere keren groepen thuis laten werken. Zij
krijgen digitaal thuisonderwijs. Zie link. We
hebben aan vervanging in de Tillegraaf van 20
september en 4 oktober uitgebreid aandacht
besteed. We willen alle leerlingen en ouders/
verzorgers danken voor hun flexibiliteit. Dat het
niet altijd even makkelijk is realiseren we ons heel
erg goed. We proberen daarom altijd in een zo’n
vroeg mogelijk stadium te communiceren.
Sinterklaas
Het mooiste feest is Sinterklaas. Het doet je alle
ellende even vergeten. Er was echt een mooi plan
gemaakt om Sinterklaas binnen te halen. Met alle
kinderen en heel erg veel ouders. En toen
veranderden de regels. Sinterklaas-commissie en
Ouderraad alle complimenten voor jullie inzet en
vooral de flexibiliteit.
Schaatsdiploma
Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 5
schaatsles op de ijsbaan in Leeuwarden. De

lessenserie eindigde met een Elfstedentocht. Als
beloning: een diploma en een muts!

