
 

 

 
Nagele, 25 november ‘21 
 
 
Beste ouders, 
 
U ontvangt hierbij een ingelaste nieuwsbrief waarin we met name het onderwerp ‘corona’ 
bespreken. We zullen de algemene regels die gelden nog eens benoemen en ook het onderwerp 
thuisonderwijs komt aan de orde. Dit alles met de wetenschap dat er morgenavond weer een 
persconferentie is waarin mogelijk nieuwe maatregelen genoemd gaan horen. Daarom hierbij 
nadrukkelijk de opmerking dat dit de maatregelingen zijn die op dit moment gelden. 
                           ___________________________________________ 
 
ALGEMEEN 
Zwangerschapsverlof 
Juf Daniëlle D is m.i.v. deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Fijn voor haar, nu kan zij 
heerlijk genieten van de voorbereidingen die nog getroffen moeten worden vóór haar baby ter 
wereld zal komen 
Juf Daniëlle werkt al sinds enkele weken thuis. De laatste weken is zij veelal bezig geweest met het 
geven van thuisonderwijs aan zieke leerlingen en/of kinderen die in quarantaine zitten. 
Daniëlle, we wensen je heel veel plezier en we zijn razend benieuwd naar jullie kindje! 
 
Sinterklaas (herhaling) 
De Sinterklaastijd is voor kinderen een bijzondere periode. Het is gezellig om samen met kinderen 
over Sinterklaas te lezen. Lezen in mooie boeken is een cadeautje voor kinderen. Naast dat je 
samen een fijn moment kunt creëren, leren kinderen er veel van. Het luisteren naar 
verhalen verstevigt de taalbasis en vergroot de woordenschat. Gelukkig zijn er veel boeken 
beschikbaar! 
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/279-samen-lezen-over-sinterklaas 
Voor mooie boekentips en een download. 
                         __________________________________________ 

 
CORONA 
Algemene regels 
Zoals u weet gelden de algemene regels; handen wassen, anderhalve meter afstand van andere 
volwassenen anders dan uw huisgenoten, hoesten en niezen in de elleboog en voldoende 
ventileren voor iedereen.  
Voor kinderen (en volwassenen) waarbij corona is geconstateerd geldt:  
- Ga in isolatie, ook als er (nog) geen klachten zijn. 
- Laat geen bezoek toe, behalve om medische redenen 
- Wanneer je uit isolatie mag, hangt af van de klachten en de algemene gezondheid. Het is 

raadzaam om dit te bespreken met de GGD. 
 

 

https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/279-samen-lezen-over-sinterklaas


 

 

Regels die gelden voor kinderen die in quarantaine zitten  
Dit kan zijn omdat een huisgenoot positief is getest of als er klachten zijn, maar er is nog geen test 
gedaan. Dit kan ook zijn omdat je in langdurig in contact bent geweest met iemand die corona heeft, 
ook als dit niet een huisgenoot is. 
- Ook voor kinderen in quarantaine geldt dat zij thuis moeten blijven 
 
Hoelang moet je in quarantaine? 
Wie in quarantaine zit kan na 5 dagen een coronatest doen bij de GGD. Is deze negatief dan stopt 
de thuisquarantaine. 
Als er gekozen wordt om het kind niet te laten testen dan geldt dat de quarantaine 10 dagen duurt. 
Als uw kind dan klachtenvrij is kan hij/zij weer naar school. 
 
Hoe is de situatie op onze school? 
Op dit moment zitten de kinderen uit groep 6 allemaal in quarantaine, omdat 5 kinderen positief 
getest zijn en anderen nog in afwachting zijn van de testresultaten of in quarantaine zitten i.v.m. 
besmette huisgenoten. Ook in andere klassen zijn kinderen besmet. De ouders van de klasgenoten 
van deze kinderen zijn inmiddels ingelicht. Ook enkele leerkrachten zijn positief getest en/of zij zitten 
in quarantaine. 
 
We blijven ons best doen om alle groepen op school te houden en in elke groep een leerkracht te 
hebben. Soms gaat dat lukken door de groepen samen te voegen. Soms ook vragen we één van de 
leerkrachten die op die dag een ondersteunende functie heeft om die dag een groep over te nemen. 
Dat betekent dan dat kinderen dan geen extra ondersteuning krijgen. We begrijpen goed dat dit voor 
de kinderen niet prettig is. Steeds zullen we kiezen voor de beste optie. 
Omdat we het besmettingsgevaar tegen willen gaan vragen wij u om alleen in zorgsituaties in de 
school te komen. Oudergesprekken zullen we veelal digitaal doen. We willen erop aandringen om 
ook op het plein anderhalve meter afstand van andere volwassenen te houden. Op het looppad naar 
de school toe is dat moeilijker te realiseren, omdat het pad smal is en er eigenlijk niet goed naast 
elkaar gelopen kan worden (wel achter elkaar). Maar op het plein is anderhalve meter goed 
mogelijk, zeker als niet iedereen rondom de fietsenstalling blijft staan. 
 
THUISONDERWIJS 
Thuisonderwijs kan gegeven worden als de kinderen zich niet ziek voelen. Zieke kinderen kunnen 
geen onderwijs volgen.  
 
Voor de kinderen van groep 6 geldt het volgende:  
De kinderen krijgen vandaag materiaal voor het thuisonderwijs. Sommige kinderen hebben dit al 
meegekregen. Vandaag zal er geen thuisonderwijs gegeven worden. Dit gebeurt vanaf morgen door 
juf Daniëlle. Zij zal aan u doorgeven op welke tijden de kinderen online moeten zijn. Wilt u via parro 
aangeven als uw kind op dit moment geen onderwijs kan volgen omdat hij/zij te ziek is? 
De kinderen hebben maandag en dinsdag ook thuisonderwijs. Voor de kinderen die na 5 dagen een 
negatieve GGD-testuitslag hebben, geldt dat zij daarna weer naar school kunnen komen. Voor de 
overige kinderen geldt dat zij 10 dagen in quarantaine moeten. 
 



 

 

Voor de ‘losse’ kinderen die thuis zijn geldt het volgende: 
Ook in andere klassen zitten kinderen in quarantaine of zijn positief getest. Als uw kind te ziek is om 
onderwijs te krijgen kunt u dit via Parro aangeven bij de leerkracht. 
Is dat niet het geval, dan zal het kind onderwijs krijgen van juf Tjitske op maandagochtend, 
dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend. De vaste leerkracht geeft aan juf Tjitske 
door wat de leerstof is. Juf Tjitske zal via Parro u aangeven hoe laat uw kind online moet zijn en zij 
zal op dat tijdstip de kinderen inbellen via Teams. 
 
In deze nieuwsbrief staat veel informatie. Als u vragen heeft hierover aarzel dan niet om ons 
te bellen of te mailen. 
 
Bijlage: - nieuwe beslisboom (24 november 2021) 
                                     ___________________________________________ 
 
BELANGRIJKE DATUMS  
De activiteiten die hieronder genoemd worden kunnen doorgaan als de geldende coronaregels dat 
toelaten. Mogelijk gaan ze in aangepaste vorm door.  
De rode items zijn niet genoemd in de vorige nieuwsbrief. 
 
3 december Sinterklaas 
6 december Voorlichtingsavond gr. 8 Berechja College 
22 december Kerstviering (Het is nog niet duidelijk hoe we het Kerstfeest vieren) 
25-26 december Kerstmis 
27 dec. t/m 7 jan.  Kerstvakantie 
26 januari Nationale voorleesdagen 
3 februari Open dag Zuyderzee Lyceum 
10 februari Verwijsgesprekken groep 8 
14 februari Inloopavond Bonifatius mavo (nieuwe leerlingen en ouders) 
15 februari Inloopavond Emelwerda College 
16 februari Inloopavond Zuyderzee Lyceum  
16 februari Inloopavond X-tuur 
17 februari Rapport mee 
17 februari Inloopavond Aeres VMBO 
18 februari Talentenshow 
21 – 25 febr. Voorjaarsvakantie 
1 maart Inloopavond Vakcollege gr. 8 
7-11 maart Deze week 10-minuten gesprekken 
8 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 A 
9 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 1-2 B 
16 maart Open dag 
17 maart Workshop cultuurbedrijf groep 6 
21 maart Voorstelling cultuurbedrijf groep 3-4 
15 maart Goede Vrijdag (De kinderen zijn vrij) 
17-18 april Pasen 



 

 

22 april Koningsspelen 
25 april – 6 mei Meivakantie 
27 april Koningsdag 
25 mei Avesdag (De kinderen zijn vrij) 
25 – 27 mei Dorpsfeest Nagele 
26 – 27 mei Hemelvaartweekend 
5 – 6 juni Pinksteren 
23 – 24 juni Kamp groep 5-6 
18 juli – 28 aug. Zomervakantie 

 


