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Beste ouder(s) 
Helaas stonden er wat foutjes in de regels rondom thuisblijven i.v.m. corona.  
Telefonisch contact van ons met de GGD heeft voor enige verwarring gezorgd. Excuses daarvoor.  
Hieronder leest u zoals het, volgens het protocol voor het basisonderwijs, zou moeten als er sprake is 
van corona gerelateerde klachten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
Kinderen met verkoudheidsklachten/ snottebellen mogen niet naar school. Als deze leerlingen niet 
getest worden op corona mogen zij pas  naar school als zij tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.  
Als leerlingen niet getest worden en na 7 dagen nog milde klachten vertonen mogen zij na die 7 
dagen naar school komen.  
Kinderen met verkoudheidsklachten die getest worden, en de uitslag is negatief, mogen weer na 
school ook als zij nog milde klachten hebben. De test mag geen thuistest zijn.  
Thuiswerk: 
Kinderen die thuis zitten ontvangen schoolwerk. De groepsleerkracht zorgt hiervoor. Wij verwachten 
dat de kinderen dit werk ook maken, zodat ze de aansluiting met de groep zoveel mogelijk 
behouden. Via Teams kan de leerling contact hebben met de leerkracht of de groep. De 
groepsleerkracht stemt dit onderwijsaanbod in overleg met de leerling en de ouders af.   
Een vriendelijk verzoek aan ouders om zelf even het eerste  contact met de leerkracht te zoeken als u 
voor uw kind thuiswerk wilt ontvangen. 
Ziek zijn betekent soms ook dat je te ziek bent om schoolwerk te maken. Dat kunt u als ouder 
natuurlijk het beste inschatten. 
 
Vrije dagen 
Zoals op de jaarkalender al staat vermeld zijn de kinderen vrij op maandag 26 april en dinsdag 27 
april. 26 april is er een digitale Aves-dag en zijn alle scholen gesloten. Op 27 april is het Koningsdag.  
 
Koningsdag 
De koningsspelen vinden plaats op vrijdag 23 april. I.v.m de corona maatregelen zal deze dag op een 
andere wijze vorm krijgen, maar wel doorgaan. Het doel van de dag is bewegen met de kinderen en 
een gezond tussendoortje eten. Vanwege de onzekere situatie (corona) is er besloten door de 
overheid om het gezamenlijke ontbijt dit jaar niet door te laten gaan.  
De kinderen mogen op deze dag in het oranje gekleed op school komen. Voor een gezond 
tussendoortje wordt gezorgd. De fruit- en lunchtas mag gewoon mee naar school die dag.  
 
De verkenners 
Sinds november hebben we de verkennersgroepen verbreed door op meerdere niveaus leerlingen 
hun talenten te laten ontwikkelen. Na de Kerstvakantie zijn we begonnen om een pilot te draaien op 
de woensdagochtend met leerlingen die het best tot leren komen als theorie en praktijk direct aan 
elkaar gekoppeld zijn. 
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Hoe doen we dat? 
Op dit moment hebben we deze manier van leren gekoppeld aan koken. Dat kunnen we op school 
heel goed met een groep leerlingen doen nu we een nieuwe keuken hebben. 
Deze leerlingen bedenken samen met de leerkracht een menu. Ze maken boodschappenlijstjes, doen 
inkopen, nemen bestellingen op, plannen de werkzaamheden etc. Daarna maken zij het recept dat ze 
hebben uitgekozen voor de leerkrachten die dit hebben besteld. Op deze manier worden 
rekenvaardigheden, schrijfvaardigheden, communicatie, plannen van werkzaamheden etc. 
gekoppeld aan een praktijkgerichte opdracht. 
 
Drie weken lang werken de leerlingen in een kleine groep samen om na alle voorbereidingen met 
elkaar te kunnen koken.  
 
We hebben een lunchroom geopend! 
Op woensdag is de lunchroom in school geopend (Onze nieuwe personeelsruimte). Leerkrachten die 
eten hebben besteld en betaald, kunnen hun bestelling vanaf 12.30 uur ophalen en lekker genieten. 
 
De andere verkennersgroepen 
De Verkennersgroepen van de projecten, Bruggenbouwers en de Insecten-ontdekkers, worden 
begeleid per groep op woensdag en kunnen op vrijdagmorgen bij juf Agnes terecht met vragen. 
Daarnaast worden er een aantal momenten gepland, in overleg met de leerlingen, zodat zij de 
opdrachten van hun project kunnen uitvoeren en afronden. 
 
Namens het team, Agnes Olgers 
 
 
 
 
 
 


