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Heerlijk weer school weer open 
Afgelopen maandag ging de school weer open.....de kinderen zagen er naar uit, evenals het team. De 
maatregelen werden/worden keurig nageleefd, mede daardoor is de week goed verlopen. Dank aan iedereen 
die daaraan zijn/haar bijdrage heeft verleend. En: laten we met elkaar volhouden in het naleven van de 
maatregelen in en om de school. In deze tijd is veilig-handelen uiterst belangrijk, maar dat begrijpt u ook. 
 
Ondertussen leven we leven mee met de kinderen die nu in quarantaine zitten, vanwege een positieve 
besmetting van hun ‘huisgenoten’. We hopen op een spoedig herstel en hopen de kinderen weer snel terug te 
zien. 
 
Wanneer er in uw gezin sprake is van een corona-besmetting: 

● Belt u de directeur (op school of 06-39774383); dit kan ook buiten schooltijden hoor; 
● In overleg met mij spreken we af hoe lang uw kind/kinderen thuis in quarantaine moeten blijven; 
● Via de leerkracht krijgt u bericht over het Afstandsonderwijs dat uw kind/kinderen dan gaat/gaan 

volgen. U begrijpt: omdat de leerkracht dan het lesmateriaal voor uw kind klaar moet gaan zetten, kan 
er maximaal één dag tussen zitten totdat het lesmateriaal voor uw kind klaar staat. Graag uw begrip 
hiervoor. 
 

Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school vanwege het corona-virus 
 
Algemene regels 
1. de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen; 
2. de leerlingen zijn verplicht om naar school te komen; 
3. ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de afdeling leerplicht. 
 
Gezondheid 
Leerlingen mogen naar school: 

● met chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid 
● als ze af en toe hoesten 

 
Leerlingen blijven thuis als: 

● het kind verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn; 
● ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;  

Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze 
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde 
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school. 

● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
● het kind bij iemand in huis woont die coronaklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, totdat de 

persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft; 
● het kind een contact is van iemand met corona; 
● het kind een huisgenoot is van iemand met corona; de leerling blijft tot 5 dagen vanaf de testafname 

thuis in quarantaine; 
○ indien de geteste huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 

dagen na de testafname weer naar school; 
○ krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact 

met de geteste huisgenoot thuis;  
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○ vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag 
hij/zij uit quarantaine; 

○ als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.  

● het kind positief getest is op corona; de leerling moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en 
uitzieken. 

○ de leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft 

○ zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 
● als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of leerkracht van een groep 

○ de hele groep inclusief de leerkracht moet dan 5 dagen thuisblijven; we gaan dan over op 
afstandsonderwijs zoals u gewend was; 

○ wanneer u als ouder/verzorger uw kind niet wil laten testen, dan blijft uw kind 10 dagen in 
quarantaine; voor die kinderen zal dan door de leerkracht een beperkte vorm van 
afstandsonderwijs worden aangeboden in die zin dat de leerkracht voor het kind een dagtaak 
klaar zal zetten, maar zonder instructiefilmpjes of online mogelijkheden voor contact met de 
leerkracht. 

 
Testen is een dringend advies van het ministerie van onderwijs 

● bij coronagerelateerde klachten bij de leerling; 
● als er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
● zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis als’. 

 
Schoolfruit 
Nu de school weer open is, wordt de levering van het schoolfruit ook weer 
hervat. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen zij een lekker stuk groente of fruit. 
U hoeft op deze dagen niet zelf een ‘pauzehap’ mee te geven. 
Het schoolfruit van komende week staat hiernaast. 
 
Start zwangerschapsverlof juf Willemijn 
Met ingang van afgelopen woensdag is de periode van zwangerschapsverlof 
van juf Willemijn ingegaan. Samen met Jeroen wensen we Willemijn sterkte in deze periode van ‘de laatste 
loodjes’. We hopen en bidden dat de periode van zwangerschap goed zal verlopen en zijn natuurlijk in 
afwachting van het blijde nieuws! 
 
Als ‘alles gaat zoals het gaat’ is juf Willemijn met ingang van het nieuwe schooljaar weer terug op school. Tot 
die tijd wordt groep 8 waargenomen door juf Tess. 
 
Brief start bijlessen 
Volgende week dinsdag krijgt u via de leerkracht bericht wanneer het ons voorstel is om uw kind/kinderen 
extra bijlessen te laten volgen. Dit na schooltijd (op dinsdagmiddag en donderdagmiddag). Voor verdere 
informatie verwijzen wij u naar de betreffende brief. In deze brief vragen wij ook uw reactie of u wel/niet 
akkoord gaat met de bijlessen buiten schooltijd.  
 

2 

https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis


 
 
 
 

3 

Studiedag 5 maart a.s. VERVALT: er is gewoon school 
Vanwege de lockdown vervalt de geplande studiedag voor het personeel d.d. vrijdag 5 maart 2021. Deze 
vrijdag (dus de vrijdag na de voorjaarsvakantie) is er GEWOON SCHOOL. 
 
Afgeronde adviesgesprekken (van juf Willemijn) 
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 hun definitief advies gekregen. Deze keer zijn de 
gesprekken online gevoerd met de leerlingen en hun ouder(s). Het waren leuke gesprekken, waarin niet alleen 
het advies, maar ook de plannen voor volgend jaar besproken werden, zoals het kiezen van een school. Nu 
het advies definitief is, kan deze keus gemaakt worden; dit is dan ook de volgende stap. Het aanmelden is 
begin maart.  
 
Geen schoolvoetbal dit schooljaar 
Van de organisatoren van het schoolvoetbal hebben wij bericht ontvangen dat zij hebben moeten besluiten om 
het schoolvoetbaltoernooi dit jaar niet door te laten gaan in de Ronde Venen. Ontzettend jammer natuurlijk, 
maar wij begrijpen ook dat bij zulke evenementen er te veel mensen bij elkaar komen. 
 
Bouw: 
Op school werken een aantal kinderen met het leesprogramma Bouw. In de thuiswerk periode hebben de 
kinderen 4 x per week samen met hun ouders geoefend.Heel fijn! Normaal is het 2x op school oefenen en 2 x 
thuis.  Op school werken we met een tutor uit de bovenbouw die een ander kind begeleidt.  
Op dit moment kunnen we dat niet op deze manier doen vanwege de corona maatregelen..Aan ouders wordt 
gevraagd om tenminste t/m de voorjaarsvakantie thuis nog 4 x te oefenen. De toetsen van Bouw worden op 
school afgenomen door juf Adinda, meester Jorne en juf Angelina.U kunt doorgeven als uw kind een toets 
moet maken aan de leerkracht.  
  
Vrijdag 19 februari: school al vrij vanwege voorjaarsvakantie 
Het is traditie binnen de school: op de vrijdag vóór de voorjaarsvakantie, is de school al vrij. Zo ook volgende 
week vrijdag 19 februari. Dus dan BEGINT de voorjaarsvakantie! 
 
Tenslotte 
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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