
 

Nieuwsbrief 3 december 2021  

 
Nieuwe richtlijnen testen 
Gisteren heb ik jullie geïnformeerd over de maatregelen die we moeten nemen n.a.v. de 
persconferentie van vorige week. Vervolgens werd bekend dat bij milde klachten nu ook een zelftest 
volstaat. Vandaag is daarop een nieuw protocol voor het basisonderwijs gepubliceerd. Daarin is deze 
nieuwe richtlijn verwerkt. 
 
Het uitgangspunt is: blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het 
ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een 
zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. 
 
Zelftesten of testen bij de GGD 

• Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten 
wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging 
tot 38 graden. 

• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten. 

• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen. 

• Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de 
basisregels. 

• Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een 
zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is 
het nodig om een afspraak te maken bij de GGD. 

 
Waarschijnlijk zal ook de Beslisboom die ik gisteren mailde hierop aangepast worden, maar dat zal 
enige dagen duren. 
 
 
Sinterklaas   
Wat een gezellige dag hebben we vandaag met elkaar mogen vieren! 
Sint kwam vanochtend met de vuilniswagen naar onze school. Hij had 
gehoord dat we dit jaar zijn gestart met het scheiden van ons afval. 
Vergezeld door twee pieten heeft Sint in de speelzaal alle groepen van de 
onderbouw en middenbouw één voor één ontvangen. De kinderen 
konden vragen stellen, hebben voor hem opgetreden en kregen een groepscadeau. Vervolgens 
konden ze in de schatkamer, die ook in de speelzaal was ingericht, zelf nog een cadeautje uitzoeken. 
Twee andere pieten hebben vanochtend de kinderen uit de onder- en middenbouw die thuis 
moesten blijven, bezocht. Ze hadden een grote schatkist met cadeautjes bij zich, zodat ook deze 
kinderen zelf een cadeautje konden uitzoeken. Dat was een grote verrassing! 



Ook voor de kinderen uit de bovenbouw die thuis zaten, was 
geregeld dat zij hun surprise al hadden gekregen. Online 
konden zij in de groep meedoen met het uitpakken van de 
prachtige surprises en het luisteren naar de gedichten. Ook 
in de bovenbouw was het een heel gezellig feest! 
 
Een heel groot compliment voor de Sinterklaascommissie en 
het team voor de wijze waarop alles georganiseerd is. 
Ontzettend fijn dat zo iedereen toch betrokken kon worden 

en het Sinterklaasfeest mee kon vieren. Enorm bedankt voor jullie grote inzet! 
 
Kerst 
Sint is uitgezwaaid en zojuist zijn alle kerstbomen en de kerstversiering alweer in school gebracht. 
We schakelen direct door naar het volgende feest! 
Gezien de huidige maatregelen hebben we besloten dat het kerstfeest niet op donderdagavond 23 
december gevierd zal worden. We zullen het op vrijdag 24 december onder schooltijd gaan vieren. 
De kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. 
Jullie zullen nog verder geïnformeerd worden, maar kunnen de kalender dus alvast aanpassen. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

14 dec. MR 
24 dec. Kerstviering 
27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie 
 
 


