
 

Nieuwsbrief 28 januari 2022  

 
Welkom 
Max en Rens van Domburg zijn verhuisd naar Haaksbergen. A.s. maandag starten zij bij ons op 
school. Max komt in de mentorgroep van Karin en Rens komt in de groep van Erna. Wij heten Max en 
Rens en hun ouders van harte welkom op Los Hoes en wensen hen een heel plezierige schooltijd op 
onze school! 
 
 
Wijzigingen quarantainemaatregelen 
In de afgelopen week werden we tijdens de persconferentie geconfronteerd met een wijziging in de 
coronamaatregelen die de volgende ochtend vanaf 5.00 uur al ingingen. Jullie zijn hierover door de 
bestuurder van stichting Keender via een brief geïnformeerd. 
Deze wijziging betekent o.a. dat we groepen niet meer in quarantaine hoeven te sturen bij drie 
besmettingen. De GGD vraagt ons wel om bij veel besmettingen in één groep contact op te nemen 
met hun Scholenteam. Bij een uitbraak van besmettingen in één groep kan het zijn dat er toch een 
quarantaineadvies volgt. 
 
We begrijpen heel goed dat het verwarrend kan zijn doordat de adviezen telkens weer wijzigen. 
Wellicht kan de volgende pagina van de rijksoverheid helpen om te bepalen of je/jouw kind in 
quarantaine moet: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl  
De basisregel ‘testen bij klachten’ blijft van kracht. Met een negatieve (zelf)test mag de leerling of 
leerkracht naar school, maar het dringende advies is om bij aanhoudende of verergerende klachten 
de volgende dag opnieuw te testen. 
 
Veel ouders hebben inmiddels voor hun kind ook een DigiD aangevraagd. Via de DigiD heb je veel 
sneller je testuitslag dan wanneer je moet wachten op het telefoontje van de GGD. Zeker met de 
huidige drukte in de teststraten. Mocht je nog geen DigiD voor je kind hebben aangevraagd dan is dit 
wellicht een goede tip. 
 
We zijn blij met de versoepelingen voor de quarantaine, omdat we zo meer kinderen op school 
onderwijs kunnen bieden. Aan de andere kant geeft het ook weer uitdagingen. We lopen meer kans 
dat er toch besmette kinderen op school zijn, die eventueel ook ons personeel kunnen besmetten. 
Vanwege het lerarentekort hebben we al te maken met invalproblemen bij leerkrachten die 
langdurig afwezig zijn, maar dat probleem kan nu nog groter worden. 
We doen ons uiterste best om telkens te zoeken naar mogelijkheden om jullie kinderen zo goed 
mogelijk goed onderwijs te kunnen bieden. 
We willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen, jullie meedenken, het geduld en de berichten die 
we van jullie ontvangen en die ons ondersteunen! 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


 
 
Vanuit de MR 
In de afgelopen weken zijn we als MR in overleg geweest met de bestuurder van Stichting Keender 
over de opvolging van Martine. Inmiddels is er een benoemingsadviescommissie samengesteld. Deze 
bestaat uit een personeelslid en een ouderlid van de MR, een teamlid, een directeur van één van de 
andere Keenderscholen en de personeelsfunctionaris van Stichting Keender. Het team is bevraagd op 
haar wensen en ook de Kinderraad heeft input gegeven. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de profielschets van de nieuwe directeur en de vacaturetekst, 
waarbij deze input wordt meegenomen. Zodra dit is afgerond zal de vacature worden verspreid. 
 
 

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.) 

1 feb. Kinderraad 
1 feb. OR 
8 feb. MR 
17 feb. Carnaval 
18 feb. Studiedag: kinderen vrij 
21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
 

 

 


