
 

Nieuwsbrief 19 november 2021  

 
Coronabesmettingen 
Opeens gaat een schoolweek heel anders dan gedacht. Op maandagochtend moesten we de 
kinderen van de Plastic Vantastic Band naar huis sturen, omdat ze in quarantaine moesten. Op 
dinsdag volgde groep 5b, omdat er meerdere besmettingen in die groep waren. 
Wat enorm fijn dat we de ouders zo snel konden bereiken en dat iedereen er ook vlot was om hun 
kind op te halen. Maar ook heel prettig om te merken, dat jullie allemaal dit serieus nemen en je kind 
bij klachten thuis houden om de risico’s op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. 
Fijn dat we daarin samen kunnen optrekken! 
 
We proberen de kinderen die thuis zitten zo goed mogelijk te bedienen. Dat vraagt ook veel 
flexibiliteit van de collega’s. Een groep kinderen in de klas en daarnaast kinderen thuis die je wilt 
helpen. Bovendien zijn er soms ook collega’s afwezig en zijn er nauwelijks vervangers beschikbaar. 
Dat betekent zoeken naar andere oplossingen om te voorkomen dat een groep naar huis gestuurd 
moet worden omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Zo hebben we deze week een leerkracht 
online vanuit huis les laten geven, waarbij de groep op school zat. Een onderwijsassistent begeleidde 
de kinderen in de groep. Wie had twee jaar geleden kunnen bedenken, dat we soms naar deze 
oplossingen moeten grijpen om toch onderwijs aan te kunnen bieden? 
Een groot compliment naar mijn collega’s voor hun flexibiliteit, meedenken en bereidheid om extra 
te werken om een collega te vervangen! 
 
Voor iedereen blijft het van belang om bij klachten thuis te blijven. Door de drukte bij de teststraat 
kan het langer duren voordat je een afspraak hebt. Inmiddels hoor ik van ouders dat ook een 
testuitslag lang op zich kan laten wachten. Dat is natuurlijk enorm vervelend, want iedereen wil graag 
zo snel mogelijk weer naar school. Toch is het van belang die uitslag af te wachten, om verspreiding 
in school zo veel mogelijk te voorkomen. 
We wensen iedereen met klachten een spoedig herstel en iedereen die thuis zit veel sterkte! 
 
Op advies van het Scholenteam van de GGD nogmaals de oproep om de gezondheid van je kind goed 
in de gaten te houden. 
Laat je kind meteen testen als het klachten krijgt die passen bij corona. 
Het gaat dan om klachten zoals: 

• Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• Hoesten 

• Benauwdheid of kortademigheid 

• Verhoging of koorts 

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak 
 



Maak bij klachten een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten 
nooit een zelftest. 
Totdat de testuitslag bekend is, blijft je kind thuis. En je kind heeft dan ook geen contact met mensen 
buiten het huishouden. 
 
 
Sinterklaas   
Gelukkig zijn de pieten afgelopen weekend veilig aangekomen in ons land. 
We zagen dat Sint al wat eerder gearriveerd was. Nu maar hopen dat de 
deur van de pakjeskamer op de boot ook snel geopend wordt! 
Vandaag is Ozosnel jarig. De kleuters hebben allemaal wat voor hem 
gemaakt en deze week al mee naar huis genomen. 
Woensdag hebben alle kinderen een traktatie in hun schoen gekregen. Piet de Smeerpoets is langs 
geweest en zorgde voor pepernoten en een heerlijke mandarijn, maar ook voor rommel en vieze 
vlekken in de speelzaal. Gelukkig hebben we alles weer schoon kunnen krijgen! 

 
Donderdagmiddag krijgen we hoogst waarschijnlijk bezoek van een 
paar pieten. Door de huidige omstandigheden in school en in ons 
land zijn we achter de schermen volop bezig met verschillende 
scenario’s voor de organisatie van het Sint-, maar ook het 
Kerstfeest. We moeten kijken naar wat volgens de richtlijnen en 
onze schoolsituatie mogelijk is hoe we het bezoek van Sint en piet 
zo veilig mogelijk kunnen laten plaatsvinden. 
Wanneer de pieten donderdag komen, zullen het er in elk geval 
minder zijn dan in voorgaande jaren en zullen zij ook meer afstand 
houden en korter op bezoek zijn. Zo kunnen de kinderen toch 
genieten van een pietenmiddag mèt pieten, maar doen we dat wel 
met zo weinig mogelijk risico’s. 
Natuurlijk maken we er sowieso een gezellige middag van met de 
kinderen! 

 
 
Samen lezen over Sinterklaas 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie boekentips. Boeken bij het thema Sinterklaas die 
voorgelezen kunnen worden of die de kinderen zelf kunnen lezen. Kinderen kunnen deze boeken 
gratis lenen in de online bibliotheek met hun biebpas. Een aanrader! 
 
 
Vernieuwde website  
Alle scholen binnen stichting Keender hebben hun website vernieuwd. Gisteren is onze nieuwe 
website gelanceerd. Neem een kijkje op www.bs-loshoes.nl . We zijn benieuwd naar jullie reacties. 
Nog niet alle informatie op de site is up-to-date. Volgende week krijgen we een instructie hoe we 
informatie kunnen plaatsen en aanpassen en kunnen we daarmee aan de slag. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
Het fotoalbum van de groepen 7 bij Juniorentechniek is via deze link te bekijken: 
https://photos.app.goo.gl/S8EJkJdnqtzJ4wsC8 . Zodra ik albums op de nieuwe website kan plaatsen, 
zullen de foto’s daar ook worden geplaatst. 
 

http://www.bs-loshoes.nl/
https://photos.app.goo.gl/S8EJkJdnqtzJ4wsC8


Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

23 nov. OR 
25 nov. Pietenmiddag 
3 dec. Sinterklaasfeest 
14 dec. MR 
23 dec. Kerstviering 
27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie 
 


