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Nieuwsbrief
GVO/HVO

In het ontruimingsplan staat hierover het

In de groepen 6/7 is onlangs een enquête

volgende:

gehouden over het GVO/HVO onderwijs. Deze
enquête vindt elk jaar plaats. Voor beide

Bij ontruiming kan er niet naar school gebeld

onderdelen hebben we voldoende animo om

worden omdat de lijnen vrij moeten blijven

een leerkracht aan te vragen. Dat betekent

voor eventuele hulpdiensten.

dat we een HVO leerkracht en een GVO

Ouders/verzorgers krijgen vanuit school via

leerkracht hebben aangevraagd.

de telefoon te horen wanneer en waar ze hun
kind/kinderen kunnen afhalen. Het is niet de

Moederdag/Vaderdag
De kinderen van groep 1 t/m 5 maken dit jaar
weer een mooi moederdag- of
vaderdagcadeautje voor u.

bedoeling, dat de kinderen door ouders uit de
rijen worden gehaald tijdens het ontruimen.
Door middel van het tellen van de rijen kijken
de leerkrachten of we compleet zijn.
Dit zijn belangrijke punten voor ons. Hierdoor
kunnen we ook in een echte situatie rustig
blijven en alle zaken regelen, die op dat
moment noodzakelijk zijn om de kinderen zo

Afgelopen maandag moesten we de school

snel mogelijk in een veilige situatie te kunnen

onverwachts ontruimen. Het was geen

brengen.

oefening, maar een probleem met de oven.
Goed om eens een onverwachte ontruiming
ook in deze situatie de ontruiming goed is

Schoolfotograafvooraankondiging

verlopen. Alle kinderen waren snel het

Op vrijdag 28 mei komt de

gebouw uit. Een groot compliment voor de

schoolfotograaf. Alle kinderen

kinderen en de leerkrachten.

gaan dan op de foto. Er

mee te maken. Het was mooi om te zien, dat

worden individuele foto’s
gemaakt en groepsfoto’s.
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Ontruiming

In verband met Corona worden er dit jaar
geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes.
Op die manier kunnen wij realiseren dat
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groepen gescheiden blijven en leerlingen uit
verschillende groepen niet in onderling
contact komen.

Goed om ook even stil te staan bij de punten,

Koningsdag

die wij verwachten van de ouders bij een

Dinsdag 27 april zijn de leerlingen vrij i.v.m.

ontruiming.

Koningsdag.

Testen corona

Agenda

Op dit moment zijn er drie verschillende

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

corona testen.

1 mei

Meivakantie t/m 16 mei

1) De GGD test.

18 mei

Praktisch verkeersexamen gr 8

2) De sneltest die wordt afgenomen door een

24 mei

Vrij i.v.m. Pinksteren

medische professional.

28 mei

Schoolfotograaf

3) Een zelftest is een coronatest die u zelf
thuis voor de zekerheid kunt afnemen en
kunt kopen bij bijv. de Etos.
De uitslag van een zelftest is minder
nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten NIET
als uw kind:
• coronaklachten heeft;
• dichtbij iemand met corona was;
• terugkeert uit een hoog-risicogebied;
Maak in bovenstaande gevallen nog steeds
een testafspraak bij de GGD.
De reden om mensen zonder klachten met
een zelftest te testen is dat het virus al
enkele dagen voordat de klachten ontstaan
aanwezig zijn in de neus-keelholte.
Is de uitslag van de zelftest positief? Dan
heeft uw kind waarschijnlijk corona. Hij/zij
moet dan thuisblijven. Ook de huisgenoten
blijven thuis. Én u moet de uitslag laten
bevestigen door een test door de GGD.
Is een leerling een beetje verkouden/moet
hij/zij hoesten, dan is het niet de
bedoeling dat de leerling een zelftest doet
en bij een negatieve uitslag naar school gaat.
Bij klachten is het de bedoeling dat de
leerling een GGD test of een sneltest doet.
Ook bij een besmetting in de klas is kan de
zelftest niet gebruikt worden voor het
verkorten van de quarantaine van 10 naar 5
dagen. Ook daarvoor moeten de kinderen
zich laten testen bij een GGD teststraat of
een sneltest laten doen.
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