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
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1e schooldag in het nieuwe kalenderjaar.

Nieuwsbrief 5
Nieuwjaarswens
Aan het begin van 2022 wil ik u en iedereen die u dierbaar is, een jaar vol
liefde, geluk en een goede gezondheid toewensen.
Opnieuw spreek ik de hoop uit dat 2022 een ‘gewoon’ jaar gaat worden
waarin:
 verdeeldheid verandert in saamhorigheid
 Corona ons leven niet meer beheerst
 omgangsvormen weer respectvol
worden
 excessen en criminaliteit teruglopen
 alle kinderen weer het hele jaar naar
school toe gaan
 aandacht en tijd voor elkaar is
 we mogen genieten van heel veel
mooie momenten

Opening school op 10 januari
We zijn enorm blij dat de basisscholen op 10 januari weer open mogen.
Na 3 weken kunnen we de kinderen weer zien en horen en kunnen ze hun ervaringen en belevenissen delen met anderen. We zijn blij dat we deze periode
van schoolsluiting weer achter de rug hebben.
Tegelijkertijd beseffen we ook hoeveel onzekerheden er zijn. Het aantal besmettingen loopt alweer op. Wat gaat er met de besmettingscijfers gebeuren
als de scholen weer open gaan?
Daarom blijft het van groot belang dat we allemaal voorzichtig blijven.
Alle regels en richtlijnen die voor de vakantie golden, blijven van kracht.
Op pagina 3 vindt u een opsomming van de belangrijkste regels en richtlijnen
nog een keer op een rijtje.
We vragen u met klem om deze richtlijnen en regels serieus te nemen zodat
we besmettingen voorkomen en de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Wilt u uw zoon/dochter (groep 6 t/m 8) een zelftest af (laten) nemen voordat
hij/zij maandag weer naar school toe komt. Op school liggen weer nieuwe
zelftesten klaar die de kinderen maandag mee naar huis toe krijgen.

Alle jarigen in
Januari.
Van harte
gefeliciteerd!
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KIES training Farent
Farent wil graag weer een nieuwe KIES ( kinderen in echtscheiding) groep beginnen. Er zijn al
een paar aanmeldingen maar nog niet voldoende om daadwerkelijk de groep te kunnen gaan
starten.
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en
een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. In
een kleine groep en onder begeleiding van een speciaal opgeleide KIES-coaches komen de kinderen samen met lotgenoten bij elkaar.
Denkt u dat uw kind baat kan hebben bij deze training, leest u dan a.u.b. de flyer bij deze
nieuwsbrief goed door.

Kledingcontainer
Bij de school staat nog steeds de blauwe kledingcontainer. U kunt hierin gedragen kleding en schoenen. Wilt u de spullen een afgesloten vuilniszak stoppen. De opbrengst
van de ingeleverde kleding, gaat naar de
oudervereniging.

Chromebook of laptop voor ieder kind
Werken met computers, veilig gebruik kunnen maken van internet en sociale media zijn belangrijke vaardigheden die kinderen leren op de basisschool en noodzakelijk zijn om zich te kunnen
redden in de maatschappij.
Zoals u weet wordt er op Kinderboom gewerkt met een aantal digitale onderwijs programma’s
waaronder Snappet, Faqta en mediawijsheid. Daarvoor is het van belang dat er voldoende hardware beschikbaar is voor de kinderen en dat kinderen leren verantwoord om te gaan met deze
middelen.
Daarom hebben we in de afgelopen maanden een flinke investering gedaan en beschikt elke
leerling van groep 4 t/m 8 over een Chromebook of laptop. Deze staan op naam van de leerling.
Vanaf nu krijgt iedere leerling in groep 4 een Chromebook of laptop waar hij/zij, tot en met
groep 8, tijdens schooltijd, gebruik van mag maken en verantwoordelijk voor is.
Voor de groepen 1 t/m 3 zijn een aantal laptops beschikbaar. Deze staan niet op naam en kunnen naar behoefte gebruikt worden.
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Corona maatregelen
• 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
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd met (milde) klachten blijven thuis. Zie de bijgevoegde beslisboom van 24-12.
• Toegang tot de school en het schoolplein
Ouders/verzorgers en externen, die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven, komen niet in de
school, tenzij dit echt niet anders kan en na afspraak.
• Ouderavonden en gesprekken
Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats. Indien in uitzonderijke situaties wordt besloten een gesprek
binnen de school te voeren dan geldt: oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden op afspraak
en met het strikt toepassen van de gezondheidscheck, basismaatregelen en zoveel mogelijk hanteren van 1,5 m afstand tussen volwassenen. Ook geldt voor hen het dringende advies een mondneusmasker te dragen.
• Mondmaskers
Onderwijspersoneel draagt in het schoolgebouw een mondneusmasker. Voor leerlingen van groep 6, 7, 8 wordt dit
dringend geadviseerd. Op een vaste zit- of staplaats hoeft geen mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen.
• Zelftesten
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel krijgen het advies om tweemaal in de week
preventief te testen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.
• 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.
• Klachten tijdens schooltijd
Wanneer een personeelslid of leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid direct naar huis. Wanneer het een leerling betreft, gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door
een ouder/verzorger opgehaald.
• Quarantaine
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
-Bij (lichte) klachten die passen bij corona
-Als je positief getest bent op corona of wacht op de uitslag van de test bij de GGD
-Als iemand in je huishouden positief is getest op corona (geldt voor iedereen, zowel voor immuun als niet-immuun).
-Als je nauw contact hebt gehad met iemand die positief is getest (dit geldt alleen voor niet-immune personen)
-Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen
-Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied
-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 niet-beschermd
Ook kinderen die gevaccineerd zijn of recent Corona hadden, moeten vanaf nu in quarantaine als een huisgenoot
besmet is.
• Weer naar school na besmetting
Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/ zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn
verstreken na start van de symptomen.
• Beslisboom
In de bijlagen vind u de meest recente beslisboom
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