
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 24 januari 2022 

In deze editie: 

✓ Corona in school  

✓ Toetsweek, rapport en gesprekken 

✓  

Agenda  

✓ 24 januari  : Start toetsen leerlingvolgsysteem 

✓ 9 februari  : Studiedag team, leerlingen vrij 

✓ 18 februari  : Rapport mee 

✓ 21-25 februari : Gespreksweek 

✓ 25 februari  : Carnaval op school 

✓ 28 febr.- 4 maart : voorjaarsvakantie 

✓ 7 maart  : Studiedag team, leerlingen vrij   

 

Corona in school 

Na een eerste relatief rustige week na de kerstvakantie kwam corona onze school weer 

in: veel kinderen zitten of zaten thuis in verband met besmette familieleden. Vorige week 

moesten de groepen 1 en 2 al in quarantaine door het 

oplopend aantal besmette leerlingen en is één van 

onze leerkrachten besmet geraakt. Vandaag is groep 8 

in quarantaine gegaan. Met wat we om ons heen zien 

en horen ligt het in de lijn der verwachting dat het hier 

voor onze school niet bij zal blijven.  

 

In basis is momenteel de regel dat bij drie besmette leerlingen in de klas een klas in 

quarantaine gaat. In overleg met het scholenteam van de GGD wordt steeds overlegd 

welke maatregel we voor welke klas moeten nemen. De wachttijden bij het scholenteam 

van de GGD zijn heel lang: vanmorgen hebben we meer dan 2 uur in de wacht gestaan. 

Het kan soms dus even duren voor we antwoord hebben of kunnen geven.  

Voor nu lijkt het er op dat we met z’n allen door deze golf heen moeten, laten we hopen 

dat we daarna weer wat lucht en ruimte krijgen.  

 

Mogelijk komt er morgen weer wat meer nieuws over de maatregelen bij de 

persconferentie, maar voor nu houden we ons nog bij de oude: regelmatig testen en bij 

symptomen thuis blijven. Voor groep 6 t/m 8 geldt het dringende verzoek mondkapjes te 

dragen en twee maal per week te testen. Deze leerlingen krijgen eens per 

twee weken weer een paar setjes zelftesten mee vanuit school. We zien dat 

de kinderen de mondkapjes steeds meer vergeten. Helpt u hen hier op de 

afgesproken manier mee om te gaan? Dan doen wij dat op school ook: de 

mondkapjes gaan op wanneer we door de gangen lopen en kunnen weer af 

wanneer we in ons eigen lokaal zijn.  

 



Toetsweek, rapport en gesprekken 

Door de vele afwezige leerlingen hebben we besloten een aanpassing te doen in het 

jaarrooster: we schuiven de rapporten en de gesprekken die erbij horen een week op. 

We willen hiermee extra ruimte creëren voor de toetsperiode voor met name de groepen 

4 t/m 7. De afwezige kinderen kunnen dan de gemiste toetsen alsnog maken.  

Dat betekent dus dat het rapport op 18 februari meegaat 

en dat de gesprekken in de week van 21 t/m 25 februari 

zijn. U kunt deze gesprekken weer inplannen via Parro. 

Daarbij gaan, zoals gebruikelijk, de gezinnen die meer 

kinderen op school hebben voor, zodat zij de gesprekken 

beter kunnen combineren.  

Het kan zijn, als het erg tegen zit, dat het voor een enkele leerling alsnog niet lukt om 

binnen dit tijdspad alle toetsen te maken. We zullen dan met deze kinderen en ouders 

een ander moment plannen voor het rapport en het gesprek. De leerkracht stemt dit dan 

met u af. 

Voor groep 8 laten we de planning staan zoals die al was: voor hen is het belangrijk dat 

de gesprekken afgerond worden ruim voor de voorjaarsvakantie, omdat zij zich voor 1 

maart ingeschreven moeten worden op de VO-school van hun keuze.  
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