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Coöp Bonnen Actie 
Beste ouder(s) graag uw aandacht voor het volgende: 
Wij kunnen nog steeds gebruik maken van de Coöp Bonnen Actie.   
Hoe werkt het: 

•  U doet boodschappen bij de Coöp Greidanus 

•  U vraagt bij de kassa een STEMPEL op uw bon 

• Deze bonnen, met stempel, mogen ingeleverd worden bij leerkracht Ria de Jong 
(Kleuteringang eerste deur links.) 

• Wij tellen de bedragen van alle bonnen bij elkaar op en krijgen dan 1 % van dit bedrag terug. 
Dit geld gebruiken wij als aanvulling om diverse activiteiten te kunnen organiseren. Denkt 
hierbij aan Sinterklaas, kerst etc.  

• Deze bonnenactie loopt de hele jaar door  
 

Het zou super zijn als u boodschappen bij de Coöp Greidanus doet en u de bonnen, met stempel, op 
school inlevert. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
De Activiteiten Commissie  
 
Corona. 
Helaas zijn we nog niet verlost van Corona. Het aantal besmettingen loopt toch wel weer iets op. Ook 
op school hebben we inmiddels, in verschillende groepen, leerlingen gehad met corona. Maar ook 
onder de leerkrachten waren collega’s ziek. Hoewel wij tot nu toe vervanging hebben kunnen regelen, 
bij ziekte van een collega, is het tekort aan leerkrachten om in te vallen niet voorbij. Als we de 
vervanging niet meer kunnen regelen kan het wederom beteken dat een groep thuis moet blijven.  
Laten we dus hopen dat we wat dat betreft corona zoveel mogelijk buiten de school kunnen houden.  
We ervaren dat u, als ouder, veel sneller dan voorheen kinderen test maar ook dat kinderen thuis 
blijven bij klachten.  
Testen: 
Uw kind kan op school testen krijgen om mee naar huis te nemen. Hij of zij kan deze bij de eigen 
leerkracht ophalen. (twee testen per leerling per week)Via de persoonlijke Parro met de leerkracht 
kunt u dit aangegeven.  
Onderwijs bij ziekte 
Leerlingen die thuis moeten blijven omdat zij corona hebben, blijven tenminste 5 dagen na vaststelling 
van de besmetting thuis. Na  deze 5 dagen, en 24 uur klachtenvrij,  mogen de kinderen weer naar 
school. Mochten de klachten aanhouden dan blijven de leerlingen tenminste in totaal10 dagen thuis. 
Na deze 10 dagen mogen de leerlingen naar school komen ook als zij nog milde klachten hebben.  
Leerlingen kunnen in principe thuisonderwijs volgen. In de Parro-app met de groepsleerkracht van uw 
kind kunt u dit afstemmen. Leerlingen die om andere redenen dan corona langdurig ziek zijn kunnen 
ook, als dat lukt, thuisonderwijs volgen. Ook hiervoor kunt met de groepsleerkracht afspraken maken. 
Met het thuisonderwijs willen we voorkomen dat uw kind, zeker als het wat langer afwezig is teveel 
onderwijs mist.  
Ventileren:   
Op school hebben we inmiddels in alle groepen een goede CO2 meter. Deze meter geeft aan als de 
luchtkwaliteit in de groep niet goed is en er geventileerd moet worden. Goed ventileren draagt hopelijk 
bij aan het minder snel verspreiden van het virus in een groep.  
Scenario’s: 
Vanuit de overheid heeft het onderwijs de opdracht gekregen om meerdere scenario’s uit te werken 
om zodoende beter voorbereid te zijn op corona. Aves heeft 4 scenario’s uitgewerkt. 
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Deze scenario’s zijn: 

• Donkergroen: basismaatregelen  

• Lichtgroen: baismaatregelen en extra aandacht voor mensen met een kwetsbare     
gezondheid 

• Oranje:  basismaatregelen en contactbeperkend en voorzorgmaatregelen 

• Rood:  verregaand contactbeperkend maatregelen 
 
  
Mocht het nodig zijn dat er aangescherpte maatregelen komen, dan houden wij u daar natuurlijk van 
op de hoogte. Op dit moment is het scenario lichtgroen van toepassing. Mocht uw kind behoren tot 
de groep mensen met een kwetsbare gezondheid dan is het fijn als u dat aan de leerkracht laat weten. 
Samen met u kunnen we dan kijken wat nodig is voor uw kind om, veilig, op school te kunnen werken.  
 
Wij begrijpen dat er zeer divers naar maatregelen rondom corona wordt gekeken. Wij hopen echter 
dat u er begrip voor heeft dat wij proberen, met de voor ons geldende richtlijnen, blijvend goed 
onderwijs te verzorgen. Ook als wederom aangescherpte maateregelen nodig zijn.  
 
Jaarvergadering. 
Op 16 november aanstaande is de algemene jaarvergadering van Activiteitencommissie. Noteert u 
deze datum vast in uw agenda. Een uitnodiging volgt nog. 
Vriendelijke groet Activiteitencommissie Albert Schweitzerschool.   
 
Herfstvakantie: 
Best al snel na de zomervakantie zijn we vrij in verband met de herfstvakantie. Afgelopen vrijdag, 14 
oktober, hebben we de kinderboekenweek gezellig afgesloten met een boekenmarkt. Die is goed 
bezocht en er zijn heel veel boeken verkocht. Wij wensen de kinderen en hun ouders een gezellige 
week. En veel leesplezier! 
Wij zien iedereen graag weer terug op maandag 24 oktober. 
 
Team Albert Schweitzerschool.  
 
 
 

 
 

 


