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Nieuwsbrief  11 PJS 

schooljaar 2020-2021      27 - november - 2020 

Kerstviering 
In de afzonderlijke bijlage leest u alles over de kerstviering. 

Deze zal niet op de donderdagavond plaatsvinden 

omdat het ophalen in het donker niet met een veilig 

gevoel voor de kinderen in combinatie met Corona 

maatregelen kan plaatsvinden.  

Een prachtig alternatief is gevonden, passend binnen de 

richtlijnen om in Corona tijd decembervieringen te 

kunnen doen.  Kerst wordt dit jaar op vrijdagochtend 

gevierd. De lestijd van de dag voor kerst is aangepast. 

Deze dag zal van 8.00 tot 12.00 uur zijn. De deuren van de 

school gaan deze dag om 7.45 uur open voor de 

kinderen. U zult via Social Schoolsberichten ‘mee kunnen kijken’ in de klassen.  

Teamnieuwtjes 
Beide juffen van groep 6-7, juf Annabel en juf Rachel hebben, onlangs aangegeven in verwachting te zijn 

van hun tweede kindje. Ze hebben dit inmiddels al kenbaar gemaakt aan de ouders van hun groep, maar 

dit is ook mooi nieuws om te delen met alle ouders. In verband met Covid maatregelen betekent het dat zij 

na de 28ste week met verlof zullen gaan. Zodra we de vervanging rond hebben zullen we dit met de ouders 

van deze klas communiceren. 

Juf Ioana Boata, onderwijsassistent op onze school, zal na de kerstvakantie niet terugkeren op onze school 

omdat zij een baan in de kinderopvang heeft gevonden. 

Gezocht 
Deze week hebben we, vanwege het gebrek aan invallers, voor het eerst ouders moeten vragen hun kind 

thuis te houden. Dit is iets wat we echt alleen doen als het 

echt niet anders kan. We merken dat het steeds moeilijker is 

om vervanging te vinden en we zijn wel heel dringend op 

zoek. We beseffen ons dat het soms echt zoeken is ‘naar een 

naald in een hooiberg’. Hoe meer mensen met ons 

meezoeken, hoe groter de kans is dat we toch een geschikte 

kandidaat vinden.  

Voor na de kerst zoeken we een leerkracht die de twee 

dagen in groep 7 Nanda kan vervangen naast juf Karen. 

Karen heeft tot aan de kerstvakantie volledig gewerkt. Ze heeft nu aangegeven zichzelf en haar gezin op 

haar niet werkdagen op één te willen zetten.  Goed dat zij haar grenzen heeft aangegeven. Wij zijn op 

zoek naar een kandidaat / leerkracht die beschikbaar is voor twee dagen (welke dagen dat zijn is 

bespreekbaar) en zetten via allerlei kanalen onze zoektocht uit. Mocht u iemand kennen wilt u hen dan 

vragen contact met ons op te nemen.  
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Corona 
Eerder deze week heeft u berichten ontvangen over een aantal besmette leerlingen op onze school en 

wat dit voor u, kinderen uit de klas en leerkrachten betekent. 

Contacten met adviserend artsen van de GGD beklemtonen het belang van afstand houden en beperken 

van tijd als deze afstand niet te waarborgen is. Leerkrachten beseffen dat het waarborgen van afstand 

bewaken naar jullie kinderen niet te realiseren is.  Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nauwe 

contacten en overige contacten en wat de gevolgen zijn voor klasgenootjes.  

Fijn om te zien dat als er in een gezin besmettingen zijn deze gemeld worden aan de school. We hebben 

op school aangegeven om e.e.a. goed te kunnen coördineren Frans in principe de aangewezen 

contactpersoon van de school is. Dit kan uiteraard telefonisch 072 5643023 of via de mail: 

f.vandegevel@allente.nl   

Als de besmette persoon een kind tussen 0 en 4 jaar of een basisschoolkind is: 

 

De andere kinderen in de groep zijn in principe overig contact, ongeacht de precieze aard en duur van het 

contact. Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld een klasgenootje zijn dat ook gelogeerd heeft bij de 

besmette persoon. Dit is een nauw contact. 

Medewerkers zijn in principe overig contact, tenzij ze het kind ook verzorgd hebben zoals groepsleidsters op 

de crèche of langdurig dichtbij contact gehad hebben, bijvoorbeeld bij 1-op-1 bijles geven. Dit is een nauw 

contact. 

 

Informeer de nauwe contacten en overige contacten onder medewerkers en kinderen 

Zij krijgen de volgende leefregels: 

 

Nauwe contacten 

Nauw contact is kind van 0-4 jaar of basisschoolkind: 

Het kind moet 10 dagen in thuisquarantaine, maar mag wel naar kinderopvang, BSO, school en sport. Als het 

kind klachten krijgt, dan blijft het kind direct thuis en kan het getest worden.  

Overige contacten  

Overig contact is kind van 0-4 jaar of basisschoolkind: 

Het kind mag de dagelijkse activiteiten blijven doen. Wel moet het kind 14 dagen extra alert zijn op klachten. 

Ook bij milde klachten blijft het kind thuis en kan het getest worden.   

 

Zorg goed voor elkaar, Blijf gezond! 
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