
  Nieuwsbrief 

 

Kerst: 
Met dank aan de oudervereniging is de school weer mooi versierd! 

 

We zijn ook weer druk bezig met de voorbereidingen. Naast een gezellige kerstlunch vinden in alle 
groepen verschillende kerstactiviteiten plaats.  

 
We organiseren de kerstlunch op donderdag 23 december. Mocht dit niet mogelijk zijn door eventuele 

coronamaatregelen, dan proberen we dit een week te vervroegen.  
 

 
Corona: 

De maatregelen zijn weer aangescherpt. Hierover zijn al verschillende Parro berichten verstuurd.   
 

Hieronder nog een keer uitleg over de zelftesten.  

 
De zelftesten zijn ontvangen en uitgedeeld: 

Iedere leerling heeft 5 zelftesten ontvangen. Dit is voldoende tot aan de kerstvakantie. Gisteren zijn 
de testen uitgedeeld.  

 
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw 

kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. 

 
Wat te doen bij een positieve zelftest? Bij een positieve uitslag van een zelftest blijf je thuis in isolatie 

en gaan de huisgenoten in quarantaine. Meld de positieve zelftest op de website van de GGD en plan 
altijd een hertest bij de GGD.  

 

Zelftest is niet voor alle situaties afdoende. In de volgende gevallen volstaat een zelftest niet:  
• Na nauw contact met of als huisgenoot van een besmet persoon. Zij moeten de test op dag 5 laten 

uitvoeren bij de GGD. Dit geldt voor zowel immune als niet immune mensen. Dus ook immune 
mensen die na nauw contact niet in quarantaine hoeven, laten de dag 5-test bij de GGD uitvoeren.  

• Mensen die zelf kwetsbaar zijn of in contact staan met kwetsbare mensen. In deze gevallen 

adviseren wij altijd om een test te laten afnemen bij de GGD. Mensen die voor hun werk met 
kwetsbare mensen werken, vallen ook in deze groep. De risicogroepen zijn nader omschreven in de 

LCI-richtlijn en op de Covid-19 pagina van het RIVM.  
• Bij kinderen met een chronische ziekte of aandoening, op advies van de arts. Bij kinderen met een 

chronische ziekte of aandoening verloopt een infectie met het coronavirus over het algemeen niet 
ernstiger dan bij gezonde kinderen. Zij mogen bij klachten ook een zelftest gebruiken. Wanneer een 

kind vanwege een onderliggende aandoening toch in de risicogroep valt, zal de behandelend arts dat 

met de ouders bespreken. In dat geval is voor hen een zelftest ook niet geschikt en laten zij zich 
testen bij de GGD.  

• Testen voor toegang of reis Voor toegangsbewijzen of reisbewijzen volstaat een zelftest niet, 
hiervoor dient een test te worden gedaan bij een gevalideerde testafnemer. Dit kan niet bij de GGD. 

 

 



Hulp bij zelftesten: 

Bijgaand ontvangt u een flyer waarin u leest hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een 
positieve of negatieve testuitslag. Deze kunt u ook vinden op de website 

www.zelftesteninhetonderwijs.nl.  

 

Meer informatie: 
Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de 

website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.   
 

Check altijd de site van de Rijksoverheid voor de actuele informatie.   

 
 

Ziekteverlof en vervangingen: 
Wanneer een collega afwezig of met ziekteverlof is, dan is er helaas geen vervanging beschikbaar. 

We proberen intern naar een oplossing te zoeken. Tot nu toe gaat een collega uit het 

Ondersteuningsteam of de onderwijsassistente voor de groep staan. Met de huidige maatregelen is 
het niet mogelijk om een groep op te delen. 

 
Dat betekent dat alle ondersteuningstaken en andere geplande werkzaamheden van deze collega's 

komen te vervallen. De afgelopen weken is dit al vaak aan de orde geweest. 

 
Vrijdag 10-12 is het niet mogelijk om de groep op te vangen. Er is een verzoek naar ouders gedaan 

om de leerlingen uit een kleutergroep een dag thuis te houden. 
 

 
Allergie pindakaas: 

Nog even ter herinnering:  
Graag willen we iedereen vragen om geen pindakaas op de boterhammen te smeren.  

Dit in verband met een ernstige allergie van een leerling.  
 

 
  

http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/
http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/
http://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten


Verslag MR vergadering: 

Op 18 november jl. is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden. Met dit bericht wordt een korte 
terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 

 
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag is vastgesteld op € 25,- per kind. Door de positieve 

ervaring vorig schooljaar met het uitsturen van een betaalverzoek aan ouders per klas, gaan we in 

januari 2022 het verzoek op dezelfde wijze uitzetten. Hierover krijgen de ouders in januari verdere 
informatie.  

 
Bij het vaste agendapunt communicatie hebben we gesproken over de ervaringen met de 

startgesprekken tussen ouder(s) en leerkracht aan het begin van het schooljaar. Er wordt positief op 
teruggekeken door de aanwezigen en het gehanteerde formulier dat de ouder(s) vooraf ingevulde, 

heeft meerwaarde om het goede gesprek te kunnen voeren.  

Op parro is een groep "oudsten" aangemaakt zodat ouders met meerdere kinderen op school slechts 
1 keer nieuwsberichten krijgen. Dit is prettig voor ouders om de informatiestroom overzichtelijk te 

houden. 
 

Afgesproken is dat de Schoolraad op korte termijn gaat kijken naar de SR pagina op de website van 

de school om die te actualiseren. 
    

Er is een korte terugkoppeling gegeven van de laatste studiedag en van de verschillende werkgroepen 
op school. Speciale aandacht ging naar de beroepenmarkt die hoorde bij het thema van de 

kinderboekenweek. Kinderen waren erg enthousiast over deze markt en is een mooi voorbeeld van 
ouderbetrokkenheid. De school gaat kijken of dit een vervolg kan krijgen in het nieuwe schooljaar. 

 

 

Instroomgroep: 
Voor de nieuwe instroomgroep komen we nog spullen tekort.  

Wie kan ons helpen?? We zouden geholpen zijn met: 

- Een bureaukastje (3 of 4 lades); 
- Strijkkralen; 

- Elastiekjes om loombandjes te maken. 
 

Alvast bedankt voor jullie hulp! Mocht je iets beschikbaars hebben, dan mag je mailen naar 

sintjanbaptist@veldvest.nl.  
 

 

Agenda: 
- 27 december t/m 7 januari: kerstvakantie, alle leerlingen vrij  

 

 
Bijlage: 

- Beslisboom 2 december 2021 
- Flyer zelftest 
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