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Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
We zijn ontzettend blij dat we de eerste 2 weken op
een goede manier zijn gestart. We merken echter dat
het voor zowel school als ouders soms lastig is om
beslissingen te nemen bij corona-kwesties, zoals bij wel
of niet thuis blijven bij klachten en/of zieke broertjes of
zusjes.
In deze brief ontvangt u daarom een overzicht van de
belangrijkste afspraken volgens de laatste richtlijnen
vanuit het RIVM. Hiernaast ontvangt u als extra bijlagen
de zogenaamde ‘beslisboom’ bij neusverkoudheid. We
hopen dat de richtlijnen en de ‘beslisboom’ ons helpt bij
het geven van duidelijkheid.






bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
als de leerling contact heeft met een patiënt met
een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Naast de richtlijnen op het gebied van Corona is er in
deze Nieuwsbrief het ‘gewone’ schoolnieuws.

Om goede afwegingen te kunnen maken bij
neusverkoudheid heeft het RIVM in samenwerking met
jeugdartsen een beslisboom opgesteld. Door op
onderstaande link te klikken ziet u de versies voor de
groepen 1-2 en 3-8. U ontvangt deze ook als extra
bijlage.
 Beslisboom 0 t/m 6 jaar
 Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen

Mediagebruik

Onderstaande richtlijnen helpen om een keuze te
maken bij wel/niet thuisblijven bij klachten. Deze
richtlijnen zijn een aanvulling op de praktische
uitwerking zoals gecommuniceerd in de vorige
Nieuwsbrief.

Kinderen komen steeds vroeger in aanraking met een
smartphone of een tablet. Het internet biedt voor
kinderen naast veel leuks, regelmatig ook minder leuke
en minder veilige dingen. Er is een grijs gebied en met
uw kind meewandelen en uw kind begeleiden is
belangrijk om uw kind hiermee om te leren gaan.
Praten met uw kind kan soms best lastig zijn. Soms
ontstaat er strijd en ruzie wanneer grenzen aangegeven
worden. Dan valt het niet meer mee om een open en
opbouwend gesprek te voeren.

Wanneer uw kind uit voorzorg thuis blijft, dan vragen
wij u contact op te nemen met de leerkracht voor
thuiswerk.

Leerlingen groep 1 en 2
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt
dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen, behalve:
 als de leerling ook koorts of andere COVID-19klachten heeft;
 als de leerling contact heeft met een patiënt met
een bevestigde COVID-19;
 als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk
om het kind te testen.

Leerlingen groep 3 -8
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:

Op de site mediawijsheid staan verschillende tips en
linkjes om uw kind hierin te begeleiden. Hiernaast zijn
er verschillende manieren om met uw kind mee te
kijken bij het leren, spelen en ontdekken van internet
en smartphonegebruik. Enkele gratis Ouderlijk Toezicht
Software en Apps zijn: FamilyLink, Kidslox en Qustudio.

Verkeersveiligheid
Wij vragen u om vanwege de veiligheid rondom de
school stapvoets te rijden en zoveel mogelijk te
parkeren in de daartoe bestemde parkeervakken bij de
school of bij de kerk. Wilt u dit ook bespreken met
opa’s, oma’s en anderen die de kinderen van school
halen?

Leerlingenraad

Bingokaart leesactie

Vanaf de eerste schoolweek zijn de leerlingen gestart
met de voorbereidingen voor de
leerlingenraadverkiezingen. A.s. donderdag zijn de
verkiezingen. De verschillende partijen laten zich zien in
de school.

Van veel kinderen hebben we inmiddels een volle
(voor)leeskaart ontvangen. Mooi om zoveel respons te
ontvangen. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
betrokkenheid en inzet hierin.

Kidsgym
Fysiotherapie Uniek organiseert in Ammerzoden een
wekelijks beweegprogramma voor kinderen van 8 jaar
met een chronische ziekte, overgewicht en/of
beperking. Meer informatie vindt u op de website.

Klusouders
Wij kijken naar mogelijkheden om de klusactiviteiten,
met inachtneming van de regels, weer op te starten.
Wanneer u hierin wat voor de school wilt en kunt
betekenen, dan kunt u contact opnemen met Erwin
Schilders tel. 0642571496 of ondergetekende.

Gebedsgroep
Gebed is een zegen voor de school. De afgelopen
maanden hebben we als groep helaas niet bij elkaar
kunnen komen. Vanaf dit schooljaar zullen de
gebedsmomenten op woensdag zijn. De eerste keer is
woensdag 7 oktober. We beginnen met het luisteren
naar een lied, daarna lezen we een stukje uit de Bijbel
en bidden we samen voor de school. Contactpersoon
van de gebedsgroep is Hanna van de Berg. Wanneer u
mee wilt bidden of kennis wil maken, dan vragen wij u
om vooraf contact op te nemen met Hanna van de Berg
(hannabrouwer@gmx.net) of ondergetekende.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Hartelijke groet,
Namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
 Dinsdag 8 september:
informatieavond groep 3 en 4
 Donderdag 10 september: informatieavond groep 5-6
verkiezingen leerlingenraad
 Dinsdag 15 september: informatieavond groep 1-2
Voor de informatieavonden is het belangrijk dat u uzelf vooraf opgeeft bij de leerkracht.




Woensdag 23 september: studiedag, alle leerlingen vrij
Dinsdag 29 september: ontruimingsoefening
Woensdag 30 september: start kinderboekenweek

