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schooljaar 2020-2021     23 april  2021 

 

Koningsspelen 
Volgens ons hebben jullie kinderen genoten vandaag van de activiteiten welke door 

meester Joost voor alle kinderen georganiseerd zijn. Een aantal beelden en verslagen zult 

u vast via Social schools ontvangen via de leerkrachten.  

 

Covid 
Helaas hebben een aantal leerlingen die deze week bij de opvang in contact zijn geweest met een 

besmette medewerker vandaag in quarantaine doorgebracht. De afgelopen weken is een echte uitbraak 

ons bespaard gebleven.  Later vandaag volgt vanuit het crisisteam nog wat informatie. Dat wat voor ons 

van belang is vernoemen we hier al. Fijn als u hieraan meewerkt, waardoor wij de kans tot een mogelijke 

besmettingsuitbraak, zoals die om sommige scholen speelt kunnen voorzijn. 

 

Mocht uw kind positief aankomende zaterdag en zondag (24 – 25 april) positief getest worden wilt u dit 

melden aan Frans. f.vandegevel@allente.nl  Dit kan gevolgen hebben voor de groep kinderen waarmee 

het kind contact heeft gehad in de besmettelijke periode voorafgaande aan de test. Als dit speelt wordt u 

hiervan op de hoogte gebracht door een bericht in Social Schools.  Deze kinderen moeten dan wellicht in 

quarantaine gedurende het begin van de vakantie om te voorkomen dat ze nog anderen in hun directe 

omgeving besmetten. Dan is het wel van belang dat we de ouders kunnen laten weten dat er een 

besmetting is geweest in de groep, waardoor ze hun kinderen eventueel kunnen laten testen en alert 

kunnen zijn op symptomen.  

Ook aan het einde van de 2e week moeten positief geteste kinderen gemeld worden aan school en 

opvang, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij start na vakantie. U kunt dit doen via de Social 

Schools app waar wij ‘Afwezig vanwege quarantaine’ aan hebben toegevoegd. Als dit speelt heeft dit 

geen gevolgen voor een klas. Bij het ziekmelden hebben wij een optie  

 

Vreedzame school 
Blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’ van de Vreedzame school start na de meivakantie. Via 

onderstaande link leest u hier meer over.  nieuwsbrief_blok_5_002.pdf (aldryn-media.io) 

Aanwezigheid Frans 
Vanwege compensatie zal Frans pas na het Hemelvaart weekend weer starten. Mede hierdoor is de MR 

vergadering verplaatst naar woensdag 19 mei. Bij echt dringende zaken ben ik bereikbaar via de mail.  

Fijne mei vakantie 
Geniet van twee fijne weken, hopelijk wordt het weer mooi, gaan coronacijfers de goede kant op en mogen 

we allemaal steeds meer. Blijf gezond. 
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