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Zelftesten voor leerlingen vanaf groep 6
Het kabinet heeft nog steeds het dringende
advies om alle leerlingen vanaf groep 6 twee
keer peer week een zelftest te laten doen.
Wij hebben deze zelftesten in december van
de overheid ontvangen.
Bij deze zelftesten is de houdbaarheid
beperkt. Op het doosje zelf staat een
houdbaarheidsdatum, maar de inhoud van
dit doosje is langer houdbaar dan de
vermelde datum. We kregen de mededeling
vanuit de overheid dat deze zelftesten nog
tot eind januari kunnen worden uitgedeeld.
Ter controle voor uzelf: op de afzonderlijke
onderdelen voor de zelftest staat ook een
houdbaarheidsdatum, deze laatste data zijn
van toepassing. U kunt de zelftesten
gebruiken tot de datum zoals aangegeven op
deze onderdelen.

Ouderportaal als het middel om
berichten te versturen
In het geval van uitval leerkracht(en)
informeren wij ouders altijd via een
spoedbericht via ouderportaal. Daarom aan u
het dringende verzoek om te zorgen dat u
toegang heeft tot ouderportaal en regelmatig
checkt of er berichten zijn.
Mocht u onverhoopt problemen hebben met
het ontvangen van de berichten, wilt u dit
dan doorgeven aan Mariëlle Overboom m.overboom@talenthoorn.nl dan kan
Mariëlle samen met u uitzoeken waar de
oplossing ligt.
We begrijpen heel goed dat er wederom een
beroep op u wordt gedaan om als ouder
mee te werken aan het mogelijk maken van
(bij besmetting leerkracht(en)) online
onderwijs. En dat dit een grote impact heeft
op uw dagelijkse gang van zaken, maar wij
willen u wederom bedanken voor de
flexibiliteit en medewerking om het met
elkaar mogelijk te maken.
Gymlessen gaan “gewoon” door
Er was even wat verwarring m.b.t. de
gymlessen en of deze wel door zouden
kunnen gaan. We kunnen u mededelen dat
deze gegeven kunnen worden.

Hoge aantal coronabesmettingen
Helaas loopt het aantal coronabesmettingen
door de omikronvariant in Nederland snel op.
Helaas waren wij vandaag al genoodzaakt
één van onze groepen online les te laten
volgen vanwege een positieve zelftest van
één van de leerkrachten.
Er zijn geen invallers meer beschikbaar om,
in geval van een positief geteste leerkracht,
in te zetten in de groep. Alleen bij nood kan
een leerling worden opgevangen in een
andere groep.

