Schooljaar 2021 – 2022
Nieuwsbrief: 05
Maandag 20 september 2021

Schoolkamp
Afgelopen week zijn de groepen van de
tussenbouw (groepen 4/5, 5/6) van de
locaties Gording en Gravenstraat op
schoolkamp geweest. De groepen verbleven
in de accommodatie van scouting Hoorn; de
Toorts, deze is gelegen naast het asiel in het
Julianapark. In de beleving van de kinderen
was dit heel ver van huis.
Het waren stuk voor stuk zeer geslaagde
kampen. Op de eerste dag werd er een
bezoek gebracht aan de Goudvis in St
Maartenszee en de tweede dag was het goed
vertoeven in het Julianapark en aan het
strandje. Het weer heeft hier natuurlijk ook
veel aan bijgedragen. Alle ouders heel veel
dank voor jullie bijdrage aan het zorgeloos
verlopen van het kamp (chauffeurs en
begeleiders kamp).

Fun gym Kersenboogerd
Vanaf woensdag 22 september zullen er
gratis extra gymlessen gegeven worden!
FUN gym voor groep 3, 4, 5
(elke woensdag van 13:45 - 14:30)
Kleuter gym voor groep 1 en 2
(elke woensdag van 14:30 tot 15:15)

Deze extra gymlessen zijn vrijwillig, maar je
moet je wel inschrijven bij
b.roosendaal@talenthoorn.nl
In deze mail moet staan:
Naam:
Leeftijd:
Groep:
De kinderen moeten gehaald en gebracht
worden bij Sporthal De Kers.
Adres: Moerbalk 1

Ook voor één nachtje heb je veel nodig!
Inloop in school
Er was afgelopen donderdagochtend een
misverstand doordat de inloopmomenten nog
wel op de kalender (op de website) stonden,
maar vanwege de regels die nu nog gelden
geen doorgang konden vinden.
Excuses dat wij dit eerder niet duidelijker
hebben gecommuniceerd.
Op dit moment hebben we, naast gemaakte
afspraken, nog geen ouders binnen de school.
Wanneer er een verandering is naar
aanleiding van de coronamaatregelen, zullen
we dit in de nieuwsbrief communiceren.
Afgelopen schooljaar hebben we binnen de
MR besproken om het meelopen van ouders
van de leerlingen vanaf groep 3/4 te
beperken naar een aantal momenten (de
week na de vakantie). Dit om de rust bij de
start van de dag voor onze leerlingen te
waarborgen.

Nieuwe coronaregels basisonderwijs
Met de versoepeling van de maatregelen,
heeft het ministerie ook de coronaregels voor
het basisonderwijs versoepeld.
Als een kind positief getest is, blijft het kind
thuis in isolatie. Het kind kan weer naar
school en de kinderopvang als het minimaal
24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn
verstreken na start van de symptomen of het
vaststellen van de besmetting.
Als een kind positief getest is met het
coronavirus hoeft vanaf 20 september niet
meer de hele groep of klas in quarantaine.
Klasgenoten van het besmette kind kunnen
dus in principe allemaal naar school.
Een uitzondering kan gelden voor kinderen
die in nauw contact zijn geweest in de
privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de
besmette leerling thuis hebben gespeeld);
de advisering hierover verloopt altijd via de
GGD. Ook bij uitbraken met meerdere
besmettingen in een groep of klas kan de
GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om
in quarantaine te gaan.

