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Elke dag anders 

Toen we een aantal weken geleden weer 

opengingen, wisten we dat dit kon leiden tot 

onverwachtse situaties. Helaas hebben wij 

daar sinds vorige week mee te maken. Wij 

hebben u waar nodig zo snel mogelijk op de 

hoogte gebracht. Het is fijn om te merken dat 

we daar waardering en begrip voor krijgen, 

we moeten immers roeien met de riemen die 

we hebben. En we wegen steeds goed af om 

balans te houden tussen goed onderwijs en zo 

min mogelijk risico. 

Op dit moment is het zo dat de groepen 5 en 

8 hun quarantaine aan het ‘afronden’ zijn. We 

wachten op hun testuitslagen en hopen erop 

dat deze negatief zijn. Ook veel teamleden 

hebben zich laten testen. Juf Mirjam, juf 

Kristel en juf Mariette (onderwijsassistent) 

wensen we beterschap. Vooralsnog zijn 

besmettingen binnen het team niet 

opgelopen en onder leerlingen zeer beperkt, 

namelijk een. Dan zie je wel hoe belangrijk 

het is om in quarantaine te gaan. Voor jezelf is 

het erg vervelend als je positief test na een 

aantal dagen, we willen dat graag weten. De 

groep is dan al in quarantaine geweest dus 

meestal heeft het voor hen geen effect meer. 

Wat echt heel erg belangrijk is, is dat u als 

ouders voor ons bereikbaar bent. En dat u 

snel kunt schakelen: bij bericht van een 

besmetting moet er opeens opvang zijn thuis. 

Dat kan van het ene op het andere moment 

nodig zijn. We vragen u om dit alvast goed 

door te denken en te organiseren. 

We hopen net als iedereen dat de 

maatregelen nu helpen zodat we snel terug 

kunnen naar een normale situatie. 

 

Kinderkunstweek 

 

 

 

Niet alleen op Parro, ook op Facebook en 

Instagram kunt u zien hoe wij creatief 

gewerkt hebben met het thema “Eten in de 

kunst”. Wat een mooie werkstukken zijn er 

met veel plezier en inzet gemaakt. Volgt u ons 

al op social media? En deelt u het ook met 

anderen? 
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Vervangingen 

Deze week is juf Mirjam afwezig. Donderdag 

werkt juf Helga daarom in groep 6. Ook juf 

Kristel is afwezig. Zij wordt vervangen door juf 

Jolanda (niet ‘onze’ juf maar een 

naamgenoot) op woensdag . We houden de 

ouders van groep 8 op de hoogte hoe er thuis 

gewerkt kan worden, mocht vervanging 

vrijdag niet lukken. 

Klas of school in quarantaine: hoe komen we 

tot een keuze? 

Wat doe je op het moment dat je er een 

besmetting is met Corona binnen de school? 

Wij hebben korte lijntjes met de GGD. Zij 

hebben beleid over de quarantaine regels en 

het testen ontwikkeld, speciaal voor het 

basisonderwijs. Ze weten bijvoorbeeld goed 

aan te geven wanneer je hoort bij de ‘nauwe 

contacten’ en de ‘overige contacten’. Dit 

geven we daarna aan u door. We gebruiken 

dit ook als richtlijn in het team. 

Voor ieders veiligheid is het nodig om te 

weten of u uw kind na vijf dagen quarantaine 

laat testen. Dit wordt dringend geadviseerd 

en heeft als voordeel dat uw kind weer naar 

school mag als het klachtenvrij en negatief 

getest is. Echter, het blijft uw keuze en die 

respecteren we. Wilt u het echter wel goed 

aan ons doorgeven, zodat wij weten waar we 

rekening mee moeten houden? 

Testen mag ook als je hoort bij ‘overige 

contacten’. Dat kunt u zelf regelen met de 

GGD, als dit voor u om wat voor reden beter 

is of veilig voelt. 

 

 

 

Toetsen en rapporten 

Op 26 maart krijgen de kinderen hun rapport 

mee. Er is enorm hard gewerkt door iedereen: 

kinderen, ouders en leerkrachten! Dit rapport 

geeft een beeld van hoe het is gegaan van de 

zomervakantie tot nu. Het kan zijn dat dit 

beeld anders is dan voorgaande jaren. Soms 

zijn er ook bepaalde vakjes niet ingevuld. 

Daarvan hebben we in de afgelopen tijd te 

weinig beeld kunnen krijgen. Dat wil absoluut 

zeggen dat uw kind niet geleerd heeft of zich 

niet heeft ontwikkeld. 

We hopen dat iedereen in de twee weken 

daarna goede gesprekken heeft met de 

leerkracht, ook online is er gelukkig veel 

geleerd en mogelijk! 

Pasen 

Altijd een prachtig moment in het jaar, als 

alles weer uit gaat lopen en we samen het 

leven kunnen vieren. Daar hoort het 

Paasverhaal bij van Jezus die is opgestaan en 

nieuw leven brengt. Pasen vieren we dit jaar 

in de eigen groep. Ook heel gezellig. De 

ouders die dit samen met enkele teamleden 

hebben voorbereid zorgen voor een lekkere 

paaslunch die we op een veilige manier per 

groep verdelen. Daarbij komen ouders niet in 

de groep en zorgen de leerkrachten voor 

verdeling van het eten. De kinderen hoeven 

op 1 april dus zelf geen lunch mee naar school 

te nemen, en dat is geen grapje. Wat ze wel 

moeten meenemen is een bord, bestek, 

beker, eierdop en bestek. Een fijn feest 

gewenst! 

 

BerICHTUS 12 verschijnt op 9 april 
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