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Nieuwsbrief oktober 2020 

 

 

 
Week van 16 nov.  Oudergesprekken (meer info volgt!) 
 
 
 
 
 

Corona 
 
Het virus houdt ons allemaal flink bezig. Op school merken we bijvoorbeeld dat kinderen 
afwezig zijn omdat ze in quarantaine zijn. 
Hieronder leest u wat de regels rond quarantaine zijn. 
 
 
Thuisblijven bij de volgende klachten: 
 
Kinderen moeten thuisblijven als zij: 
 
• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen 
• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 
• ernstig ziek zijn 
* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet 
getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 
 
Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: 
 
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde 
klachten; 
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft. 

 
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen 
met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard 
getest worden.  
Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
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Thuisblijven en quarantaine: 
 
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 
en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 
24 uur geen klachten meer heeft.  
Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels 
 
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheids-klachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis. 
Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling 
thuis. 
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 
• Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan 
moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 
min. Op minder dan 1,5m afstand. 
Meer informatie: lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patiënt 
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. 
 Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
 

Ziekmelden 
 
U kunt uw kind afmelden via Social Schools. Daar hebben we, bij het keuzemenu, afmeldingen 
rond corona toegevoegd. Zo weten we bij een afmelding welke vervolgstappen de school moet 
zetten. 
 

Thuisonderwijs 
 
Kinderen die in quarantaine zijn, krijgen werk van school om thuis te maken. We bieden ook de 
mogelijkheid dat kinderen uit de groepen 5 t/m 8 de instructie van de basisvakken online 
kunnen volgen. Er worden vanaf komende week rondom het digitaal kunnen volgen van de 
lessen afspraken gemaakt met ouders en kinderen. Deze hebben tot doel de privacy van de 

leerkracht, de afwezige leerling en de leerlingen in de klas te 
waarborgen. U kunt denken aan het volgen van de lessen via een 
headset en de afspraak dat lessen niet gefilmd worden. Met ouders 
van leerlingen die in quarantaine zijn, nemen we de afspraken door. 
Voor de groepen 3 en 4 geldt dat zij werk krijgen dat thuis gemaakt 
kan worden. Groep 3 kan inloggen bij Veilig Leren Lezen en 
instructiefilmpjes volgen. 
De kleuterleerkrachten onderhouden via Social Schools contact met 
de afwezige leerlingen. 

 
Luizencontrole 
 
De herfstvakantie is weer voorbij. Nu de luizencontroles niet op school plaats kunnen vinden, 
weer het vriendelijk verzoek om zelf uw kind(eren) goed te controleren. Niet alleen nu, maar 
maak er een regelmatige controle van! 
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Ventilatie 

 

I.v.m. corona is het van groot belang dat de lokalen goed geventileerd worden. Met 30 

kinderen wordt het al snel te warm/benauwd in de klas. Met de komende “frisse” maanden in 

aantocht zullen ook tijdens de schooltijden enkele ramen open blijven staan. Daarom is het aan 

te raden om kleding in “laagjes” aan te laten doen. 

 

Gespreksavonden 
 
De gespreksavonden die in november gepland staan, worden dit keer digitaal gehouden. 
In de komende week ontvangt u een eerst mail waarin wordt uitgelegd hoe en waar u uw 
voorkeur voor een gespreksmoment kunt aangeven. 
Vervolgens ontvangt u een code en een uitleg waar en hoe u kunt inloggen voor het 
daadwerkelijke gesprek. 
 

 

Schoolfotograaf        
                                                                                                                                  
In september zijn de kinderen weer op de foto geweest.  
Heeft u uw foto’s al besteld?  
De inlogcodes zijn nog een paar weken te gebruiken! 
 

Muziekschool Katwijk 

 
Ook dit schooljaar verzorgt de Muziekschool Katwijk weer een vijftal groepslessen 

op de basisschool. De groepen 3/4 en 7/8 zijn deze week gestart, de lessen voor 

de groepen 5/6 starten in december. Op een speelse manier maken de kinderen 

kennis met verschillende aspecten m.b.t. “muziek”.  De muzieklessen van meester 

Sjaak op de woensdag gaan gewoon door, maar worden even uitgesteld als de 

muziekschoollessen bezig zijn.  

 

                  Ontruimingsoefening 1 (en 2)   

     

Vorige week donderdagochtend hebben we voor de eerste keer dit schooljaar een 

ontruimingsoefening gehouden. Alle groepen, incl. de kinderen en begeleiders van 

de peuterspeelzaal waren na het alarm vlot op de aangewezen plaatsen in de Karel 

Doormanstraat of de Kamperfoelie. Zeker voor de jongere kinderen was het best 

een beetje spannend, maar het is ook wel weer bijzonder als je met de groep de 

speciaal aangelegde brandtrappen mag gebruiken. 

Komende woensdag wordt er nog een keer geoefend. 
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Bezoek aan het Northgo door groep 8 
 
Op donderdag 15 oktober hebben we het Northgo bezocht met de klas. Om 13.15 werden we 
met de bus opgehaald. Nadat we eerst een 'feestje' gevierd hebben in de bus, kwamen we aan 
in Noordwijk. Daar hebben we de verschillen geleerd tussen biologie (levende/dode) dingen, 
natuurkunde (levenloos, stof verandert niet) en scheikunde (levenloos, stof verandert wel). 
Daarna mochten we ons uitleven in de gymzaal. Er was een parcours dat we zo snel mogelijk 
moesten afleggen, een Air track en er was een groepje aan het basketballen. 

 

Aan het eind zijn we in het Technasiumlokaal geweest, waar verschillende profielen werden 

uitgelegd die gekozen kunnen worden op deze school. 

Het was leuk om even binnen te kijken en kennis te maken met de school.  

 

 

 

 

Sinterklaas 

 
De Sintcommissie van onze school is al volop bezig met de voorbereidingen van het feest. We 

vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december. De komende weken zult u daar meer over 

horen. Dit jaar is er vanwege de corona geen intocht buiten, maar ontvangen we Sint en zijn 

Pieten gewoon binnen de school. Alle kinderen zijn op 4 december ’s middags vrij! 

 

 


