NIEUWSBRIEF
Januari 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat voelde het als een opluchting afgelopen maandag toen het bericht binnenkwam: ‘De basisscholen
mogen weer open’. Als team waren we al voorbereid op een eventuele overstap naar digitaal onderwijs,
maar dit hoeven we niet verder op te pakken. Voorlopig gaat de school weer gewoon open voor alle
kinderen. We hopen maandag alle kinderen weer te kunnen ontmoeten.

Gods liefde voor alles toegewenst
In de Bijbel worden veel verschillende namen en beelden gebruikt om te
omschrijven wie God is. Hij wordt onder meer Schepper, Wetgever en
Rechter genoemd. Maar de schepping en de wet zijn er niet altijd
geweest. Voor de schepping en voor de wetgeving was God er al. Voor
die tijd was God al wel liefde en daarom schiep God mensen, zodat Hij
Zijn liefde kan delen. Pas wanneer we Gods liefde leren kennen, kunnen
we begrijpen wat het betekent dat God ook Schepper, Wetgever en
Rechter is. Van harte de liefde van God toegewenst voor het komende
jaar!

Blijvende maatregelen
Naast de ruimte voor de opening van de scholen deelde het kabinet ook haar zorgen. De bestaande
veiligheidsmaatregelen blijven gelden en op school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Voor de duidelijkheid
ontvangt u een kort overzicht van de maatregelen onderaan deze Nieuwsbrief.
Testen en eventueel quarantaine na de kerstvakantie
Wanneer uw kind(eren) a.s. maandag niet kan starten vanwege besmetting en/of quarantaine, dan horen
wij dit graag zo snel mogelijk. We kunnen dan werk klaarzetten, zodat uw kind maandag ook direct aan de
slag kan.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor de kerstvakantie enkele zelftesten ontvangen. Maandag
ontvangen alle kinderen van deze groepen weer nieuwe zelftesten. Wanneer u voor uw kind in een andere
groep graag enkele zelftesten ontvangt, dan kunt u dat doorgeven aan ondergetekende. Dit geldt alleen
voor kinderen en niet voor ouders .

Personeel
Op eerste Kerstdag is de moeder van meester Michel overleden. Er is verdriet en gemis vanwege de lege
plaats die ze achterlaat. Ook getroost met het vertrouwen dat het voor zijn moeder eeuwig Kerst is. We
bidden en wensen hen Gods merkbare nabijheid toe.
Ook de komende periode moeten we helaas rekening houden met kinderen, groepen en/of leerkrachten
die in quarantaine moeten. Wij proberen het fysieke onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden,
maar het kan echter zijn dat dit niet altijd lukt. Het is goed om in/met uw omgeving afspraken te maken
voor (onverwachte) opvang.

Open Doors
In de maand december hebben we zendingsgeld opgehaald voor Open Doors. Open Doors
helpt vervolgde christenen over de hele wereld. We hebben deze maand € 406,32
opgehaald. Een prachtig bedrag, hartelijk dank hiervoor!

Voorschool
Vanaf januari hebben we op dinsdag en donderdag weer plaats voor enkele kinderen. Vanaf februari
hebben we van maandag t/m donderdag weer een plekje vrij. Bij interesse en/of vragen over de
mogelijkheden kunt u contact opnemen met ondergetekende of Arina Struijk, teamleidster Voorschool
info@sckb.nl, tel. 06-46445485.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Woensdag 12 januari
Donderdag 13 januari
Dinsdag 18 januari
Maandag 24 januari t/m vrijdag 3
februari

08.30 uur: start na de vakantie
Logopedische screening 5-jarigen door de GGD.
Gebedsgroep in Rehoboth
Leerlingenraad
Spreekuur GGD
Afname LOVS-toetsen
In deze periode zijn de LOVS-toetsgegevens niet zichtbaar in
Ouderportaal.

Kort overzicht maatregelen
Algemeen
• Bij een positieve test in het gezin of nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) met een besmet
persoon blijft uw kind thuis. Medeleerlingen in de klas worden niet meer automatisch als nauw contact
gezien.
• Kinderen die klachten hebben die passen bij COVID-19 (verkoudheid, loopneus, keelpijn, benauwdheid,
verhoging, verlies van reuk en smaak) blijven thuis en mogen naar school na een test bij de GGD. Bij
milde klachten volstaat een zelftest. Testen is advies en geen verplichting. Bij niet testen, blijft uw kind
thuis tot het 24 uur klachtenvrij is en/of de quarantaineperiode voorbij is. (Op de website plaatsen we
steeds de meest actuele beslisboom).
• Voor kinderen van groep 5 t/m 8 en leerkrachten geldt het advies om zich 2x per week preventief te
testen. Wij vragen u thuis te testen. Op school testen wij niet!
• Het dragen van een mondkapje voor de groepen 6 t/m 8 nemen we over als dringend advies voor de
gehele bovenbouw (groep 5 t/m 8). Leerkrachten en externen dragen buiten de klas een mondkapje.
• Groep 7-8 maakt gebruik van de deur van de personeelskamer en heeft daarmee een eigen ingang.
Hiermee verkorten en spreiden we de looproutes van de kinderen van de bovenbouw.
• In de centrale hal heeft elke groep zijn eigen werkplaats.
• Er wordt regelmatig geventileerd in de school. Wij adviseren (extra) warme kleding voor de kinderen.
Jarigen
• Jarige kinderen trakteren alleen in de eigen klas en gaan niet de klassen rond.
Aanwezigheid ouders/verzorgers in de school
• Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit noodzakelijk is voor doorgang
onderwijsgerelateerde activiteiten. Dit is altijd in overleg met directie.
Verval studiedag
• Op woensdag 26 januari staat de SCOB-studiedag gepland. Vanwege de huidige maatregelen is deze
geannuleerd en wordt dit een ‘gewone’ schooldag.
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