Jaargang 23 Schooljaar 2021-2022
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool Kinderboom en
is bedoeld voor (toekomstige) ouders om u te informeren.
KOMENDE ACTIVITEITEN

3 dec.

Sinterklaasviering

6 dec.

Studiedag (alle leerlingen de hele dag vrij)

23 dec.

Kerstviering in de eigen klassen

24 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie

Nieuwsbrief 4
Studiedag 6 december
Op maandag 6 december heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Herinnering ouderbijdrage oudervereniging
Als u de ouderbijdrage al betaald hebt dan kunt u dit bericht overslaan.
Mocht het aan uw aandacht ontschoten zijn
dan vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt een herinneringsbericht van de
OV over de ouderbijdrage van het schooljaar 2021-2022.
Na de feestdagen ontvangt u van de school
nog een bericht over de bijdrage voor de vrijwilligersvergoeding (voor de
begeleiders tijdens de lunch). Deze staat los van de ouderbijdrage van de
oudervereniging.

Sinterklaasviering 3 december
Helaas kregen we bericht van Sinterklaas dat hij dit jaar niet op bezoek komt
op Kinderboom. De gemaakte afspraak op 3 december kan niet doorgaan.
De commissie gaat er, samen met de leerkrachten, voor zorgen dat 3
december toch een heel gezellige dag wordt.
In de klassen waar surprises worden gemaakt, bekijken we donderdag welke kinderen vrijdag afwezig zijn. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen hun surprise en
gedicht donderdag klaar hebben zodat er
niemand wordt teleurgesteld.
De leerkracht van de klas laat u weten hoe
het in de klas van uw kind geregeld wordt.

Een fijne verjaardag voor
alle jarigen
in de maand
december
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Meubels
Vorige week zijn de groepen 3 t/m 8 voorzien van nieuwe
meubels. Prachtige stevige tafels en stoelen die, volgens de
kinderen, heel lekker zitten.

Verkeerseducatie
In oktober konden de leerlingen van groep 7 en 8 zelf ervaren wat
de dode hoek bij een groot voertuig inhoudt. Na een klassikale les
en een quiz verzorgd door vrijwilligers van VVN gingen de kinderen in groepjes op weg naar de brandweerkazerne waar een
vrachtwagen van de gemeente Loon op Zand klaarstond. Alle kinderen mochten plaatsnemen achter het stuur om te zien wat de
dode hoek is.
U heeft er wellicht al iets over gezien of gehoord; de actie van de
ANWB. Elk kind veilig op de fiets, daar richt de ANWB zich op. Bij
veilig fietsen hoort ook dat je zichtbaar bent in het donker. Ook op
school besteden wij hier aandacht aan. Er worden lessen gegeven
die bij dit thema aansluiten. En uiteraard ziet u dit symbool ook terug rondom de school.

Coronamaatregelen
Zoals u afgelopen woensdag én vrijdag ongetwijfeld al hebt vernomen zijn er weer strengere maatregelen van kracht om de enorme toename van besmettingen terug te dringen. Zoals op alle scholen in Nederland zien we ook op Kinderboom een sterke groei van het aantal besmettingen. We doen er alles
aan om de school open te houden. Dat kunnen we natuurlijk alleen met uw hulp en support.
Het Ministerie heeft een uitgebreid document opgesteld voor de scholen. Hierbij de belangrijkste aanvullende maatregelen die per 28 november gelden voor de scholen?
Een aantal maatregelen moet nog worden uitgewerkt. Informatie hierover ontvangt u zodra deze
beschikbaar is.
Leest u a.u.b. de volgende pagina zorgvuldig door.
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Coronamaatregelen:
•

Basisregels
Scholen leven de basisregels na (niezen in de elleboog, handen wassen, geen handen geven, ventileren)
en beperken activiteiten op school tot het primaire proces van lesgeven.
•
Thuisblijven ook bij milde klachten
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis (er is sprake van een aanscherping van het snottebellenbeleid (alleen 0 – 4 jarigen zijn nog uitgezonderd).
Kinderen mogen pas weer naar school toe na een negatieve test. Ze moeten 24 uur volledig klachtenvrij
zijn.
•
Toegang in de school en het schoolplein
Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven komen
niet in de school en op het schoolplein, tenzij dit echt niet anders kan en na afspraak. Toegang alleen via
de voordeur van de school.
Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen en in de eigen klas.
•
Mondkapjes
Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc
en gangen) voor het personeel van het PO. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dwingend geadviseerd
om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.
Het was erg fijn om te merken dat vanochtend bijna alle leerlingen van de groepen 6 en 8 al een
mondkapje bij zich hadden.
•
Zelftesten
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het PO krijgen het advies om tweemaal in de week preventief
te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.
Dit aangepaste beleid wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt door het ministerie van OCW . Scholen
worden naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces van
zelftesten, waarna zij vervolgens ouders verder inlichten.
•
Contacten beperken
Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen/
klassen.
In de klassen wordt niet meer groep doorbrekend gewerkt. De kinderen krijgen les in hun eigen klas.
We zijn bezig om apart pauzeren te organiseren.
•
Halen en brengen
Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Het gaat er om
dat het halen en brengen van leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar
school kan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.
Deze persoon gaat na het brengen en halen van het kind direct naar huis.
•
Quarantaine
Omdat de besmettingen in de hele samenleving weer oplopen, zijn de quarantaineregels aangescherpt:
alle huisgenoten moeten in quarantaine als er iemand besmet is, ongeacht of zij beschermd zijn of nietbeschermd. Onderwijspersoneel, kinderen en jongeren zijn daarvan niet uitgezonderd. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Het betekent dat er vaker en meer leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel in quarantaine moeten.
Ook kinderen die gevaccineerd zijn of recent Corona hadden, moeten dus vanaf nu in quarantaine als een
huisgenoot besmet is.
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