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Corona
Woensdag hebben we groep 8A naar huis gestuurd omdat een
leerling besmet was met het Coronavirus.
De kinderen werkten de afgelopen 2 dagen thuis. Bij een
negatieve testuitslag mogen ze maandag weer naar school.
Er is niet een eenduidige richtlijn te geven over wat te doen als
een leerling uit een klas besmet is. Ik neem altijd contact op
met de GGD om te vragen wat de school moet doen. De GGD
doet indien nodig een bron- en contactonderzoek en heeft
contact met de persoon die besmet is.. Daarna krijgt de school
te horen wat te doen.
U krijgt dan later op de dag een brief van de GGD met uitleg wat u moet doen en waar u uw kind kunt laten testen.
Het kan dus wel zijn dat u in de loop van de dag een bericht via het ouderportaal krijgt dat uw kind naar huis komt
omdat zijn/haar groep in quarantaine moet. We sturen uiteraard niet zomaar kinderen naar huis. We achterhalen eerst
of er iemand thuis is om uw kind op te vangen.
We besteden ook aandacht in de klas over het Coronavirus. Kinderen hebben soms een gezinslid dat ziek is en vinden
dat dan eng. Uiteraard wordt daar dan over gesproken in de klas. We houden de kinderen op cognitief gebied in de
gaten (zie brief over opbrengsten Havenrakkers die vandaag verstuurd is) maar ook op sociaal-emotioneel gebied. In
deze tijd is dat laatste misschien nog wel veel belangrijker.
Tip:

Indien een kind getest moet worden op corona lukt het tegenwoordig om op diezelfde dag nog een afspraak
te krijgen. Indien een kind beschikt over een DigiD, dan krijg je ook de uitslag diezelfde dag nog en hoeft een
kind dus max maar 1 dag school te missen. Heb je deze DigiD niet, dan duurt het max 48 uur en kan -in een
ongunstig geval zoals een test pas later op de dag- een kind soms wel 3 dagen thuis moeten blijven. Het
aanvragen van een DigiD is erg eenvoudig, maar kost bij aanvraag 3 werkdagen.
Tip: vraag de DigiD nu al aan voor je kind, zodat je deze kunt gebruiken in het geval er een test nodig is. Dat
scheelt op dat moment veel tijd.
Schoolreisjes en andere activiteiten
We hebben besloten om de schoolreisjes niet door te laten gaan dit schooljaar. Veel parken houden hun deuren
voorlopig nog gesloten en wij achten het niet verantwoord met een groep kinderen op stap te gaan. We verwachten
ook niet dat er parken voor de zomer open gaan.
Uiteraard gaan we zorgen voor een alternatief programma op school zodat de kinderen wel een leuke dag hebben!

We zijn vandaag gestart met de danslessen voor de
kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Er is flink gedanst en
het was erg leuk. Onder leiding van Aisha is er flink
bewogen!

Vanaf maandag 12 april starten we met dramalessen voor alle kinderen van de school. Een speciale dramadocent zal
deze lessen geven volgens het goed opgebouwd programma. Kinderen leren hun stem goed te gebruiken, leren
bewegen vanuit verschillende lichaamsdelen (armen, benen, hoofd enz.) leren omgaan met verschillende emoties,
samenwerken, tekstbehandeling enz. Het wordt veel meer dan samen een toneelstukje spelen.

De groepen 7 hebben vandaag broodhaantjes gebakken. Het
rook heerlijk naar versgebakken brood in de school en ze
waren nog lekker ook. Ik denk dat de meeste haantjes niet heel
thuiskomen……

Groep 6a en 6B doen dit jaar mee met de landelijke
Kinderjury. Zoveel mogelijk boeken lezen die in
2020 zijn uitgekomen. Vanaf 8 mei wordt er
gestemd en op 23 juni weten we wie de beste
kinderboekenschrijver van Nederland is.
En er zijn veel leuke en goede Kinderboeken te koop
dus dat wordt flink lezen!!
Volgend schooljaar gaan veel meer aandacht
besteden aan het lezen. De schoolbieb wordt
uitgebreid en we gaan nog meer aandacht besteden
aan het lezen!!
Paasweekend:
Vrijdag 2 april (goede vrijdag) is de school gesloten. Ook maandag 5 april en dinsdag 6 april is de school dicht. We

hebben een extra lang Paasweekend!
Een heel fijn weekend!

