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Oplopend aantal besmettingen
Elke dag is het weer spannend of en welke
collega’s een positieve zelftest hebben. Blijft
u a.u.b. het ouderportaal ‘s morgens goed in
de gaten houden. We moeten bij een
besmette leerkracht overschakelen op online
onderwijs. Er zijn geen vervangers om de
lessen op school mogelijk te maken. Tot op
heden hadden de leerkrachten milde klachten
en konden zij de instructies vanuit thuis
verzorgen. De lessen gingen vrijwel altijd
door. Overwegend de meeste leerlingen
waren in alle meets.
In veel van onze groep zijn één of meerdere
leerlingen positief getest op het coronavirus.
Gisteren hebben wij weer contact gehad met
de GGD, zij hebben aangegeven zelden
advies te geven voor thuisquarantaine bij
besmetting leerlingen. Omdat wij u niet meer
bij elke besmetting informeren, willen wij u
nogmaals vragen extra goed op de
gezondheid van uw kind te letten. Bij (milde)
gezondheidsklachten (denk aan hoesten,
snotneus) mag uw kind niet naar school,
tenzij uw kind een negatieve zelftest of
negatieve pcr test heeft, anders moet uw
kind minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Vanaf
groep 6 is het advies tweemaal per week een
zelftest te doen, deze zijn beschikbaar op
school.
Nogmaals dank voor u als ouders van ons als
gehele team voor uw meedenken, flexibele
houding en soms vindingrijkheid om
vriendjes en vriendinnetjes van
medeleerlingen op te vangen. We hopen dat
met de lente ook de besmettingen minder
zullen zijn. Waarschijnlijk is het merendeel
dan besmet geweest met Omikron en zijn
thuis quarantaines niet meer aan de orde van
de dag. We willen niet denken aan een
nieuwe variant.
Studiedag vrijdag 4 februari
A.s. vrijdag staat de studiedag voor het team
in de planning. Er was even twijfel m.b.t.
door laten gaan van deze studiedag. Er is
immers al veel weggevallen aan lestijd. We
hebben echter gemeend dat de gezamenlijke
scholing en professionalisering ook in het
belang is van onze leerlingen. Het is immers
niet mogelijk om deze momenten in het
lopende schooljaar in te halen.

Vrijdag 4 februari is, zoals op de
kalender reeds staat, een studiedag
voor de leerkrachten en een vrije dag
voor de leerlingen.

Nieuwe collega in de peutergroep
Rebecca Vos de peuterleidster die op dinsdag
en vrijdag de peutergroep De jonge
Ontdekker draaide heeft een andere baan
gevonden. Rebecca is weer terug gegaan
naar haar oude werkstek en wel naar een
juwelier. Zij heeft daar in het verleden reeds
lange tijd gewerkt. Een aantal weken geleden
stond de vacature ook in de nieuwsbrief. We
zijn blij u te kunnen melden dat we een
goede opvolgster voor Rebecca hebben
gevonden en wel in de persoon van Jasmijn
Blokker. Jasmijn is bij de SKH een bekend
gezicht want zij begeleidt de kinderen tijdens
de BSO De Raccers. Vanaf volgende week
dinsdag gaat Jasmijn meelopen om kennis te
maken met de peuters en hun ouders. Vast
gezicht blijft Karin Broersen.

