
 

 

Nagele, 01 april ’21 
 
Beste ouders, 
 

 
 
ALGEMEEN 
 
Besmettingen 
Vandaag hebben alle ouders bericht gekregen over een nieuwe corona-besmetting in groep 3. 
Voor groep 3, 5 en 8 zijn dossiers aangemaakt bij de GGD; de ouders hebben daar vandaag of 
eerder een dossiernummer voor gekregen. Als u uw kind laat testen kunt u dit nummer noemen.  
Mogelijk heeft u vragen voor de GGD over een specifieke situatie. Van de GGD heb ik zojuist het 
volgend mailadres gekregen: scholenteam@ggdflevoland.nl . Als u dit mailadres om een 
terugbelverzoek vraagt wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

 
DigiD 
Wachten duurt altijd lang… Zeker als er gewacht moet worden op een spannende uitslag van een 
coronatest. De uitslag komt eerder naar u toe als er dit via DigiD gedeeld kan worden, maar veel 
kinderen hebben nog geen DigiD. U kunt dit echter wel aanvragen. Als ouders hier voor kiezen 
krijgen ook kinderen al een DigiD. Uiteraard hoeft u dit niet te doen, het is aan u zelf. 
 
Voor de kinderen en ouders van groep 8 
Gelukkig heb ik nadat de groep in quarantaine is gegaan tot nu toe geen nieuwe positieve uitslagen 
van kinderen gehoord. Als iedereen op 6 april klachtenvrij is verwachten we dan iedereen dan ook 
weer terug.  
Helaas heeft de leerkracht wel een positieve uitslag gehad. Ze voelt zich niet fit en ze hoest veel. 
Daarnaast heeft zij last van hoofdpijn. Ik schreef al eerder dat zij de volgende week niet op school 
kan zijn. Het is fijn dat haar duo enkele dagen extra wil werken. Zij is er op dinsdag, woensdag en 
vrijdag. Op donderdag is juf Majken in de klas. 
In verband met privéredenen van de leerkracht vragen we de kinderen van groep 8 of het mogelijk is 
om volgende week een kwartiertje eerder op school te komen. De kinderen zijn dan ook eerder vrij. 
Voor de volgende week wordt de lestijd van die kinderen (groep 8 dus) van 8.30 uur tot 14.15 uur. 
Als het voor u onmogelijk is om uw kind eerder naar school te sturen houdt het op. Dan kan uw kind 
gewoon om 8.40 uur op school komen. 
 

         ____________________________________________________________ 
 

BELANGRIJKE DATUMS 
 
Datumlijst 
Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog 
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm. 
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2 apr. – 5 apr.  Goede Vrijdag en Paasweekend 

23 april  Koningsspelen 

26 april  Avesdag. De kinderen zijn vrij 

27 april  Koningsdag. De kinderen zijn vrij 

3 -14 mei  Meivakantie 

23-24 mei  Pinksterweekend 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


