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Agenda
4 dec.
8 dec.
17 dec.
18 dec.
21 dec.
4 jan.

Sinterklaas op De Schakel
MR vergadering
Hele dag school (ook middag)
Kerstviering (ochtend)
Start kerstvakantie
Weer naar school

Sinterklaas
Volgende week staan er een aantal leuke
sinterklaasactiviteiten voor de kinderen op de
agenda.
Dinsdag 1 december hebben alle kinderen van de
Schakel pietengym in de grote gymzaal. Alle
kinderen mogen zich verkleden als pietje.
Woensdag hebben de groepen 1 t/m 4 een
pietentocht. Ook dan mogen de kinderen verkleed
komen.
Vrijdag hebben we het sinterklaasfeest op school
waarbij de groepen 1 t/m 4 een optreden voor de
sint verzorgen en de groepen 5 t/m 8 surprises
uitpakken.

Wanneer moeten kinderen thuis blijven?
Er heerst soms enige onduidelijkheid over het
thuisblijven en het weer naar school gaan van
kinderen met klachten en/of een thuissituatie
waarbij er sprake is van (verdenking op) een
besmetting met het COVID-19 virus.
Het bestuur van Bommelerwijs heeft daarom
gisteren in een brief de laatste richtlijnen van het
RIVM gedeeld. Deze richtlijnen gelden voor alle
scholen van Bommelerwijs.
Op de tweede pagina van dit Schakeltje worden
deze richtlijnen nogmaals opgesomd.

Op donderdag 10 december stond op basisschool
De Schakel een spreekuur gepland voor de
jeugdverpleegkundige Ilse van Wijk.
Helaas kan op die datum het spreekuur niet
doorgaan omdat de medewerker nu werkzaam is in
het corona team.

Bericht uit parochie (communie en vormsel)
Van diverse scholen hebben wij de vraag gekregen
óf en wanneer leerlingen en hun ouders zich
kunnen aanmelden voor de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel. En deze mail is
bedoeld om daar al enig licht over te laten schijnen.
Het komende jaar of eigenlijk de komende jaren wil
de Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard de
voorbereidingen naar deze feestelijke en voor
rooms-katholieke gezinnen zo belangrijke
gebeurtenissen op een andere manier gestalte
geven. Hierover ontvangt u per brief nadere
informatie. Om u toch nu al enige duidelijkheid te
verschaffen: vóór 1 december 2020 ontvangen de
scholen eerder bedoelde brief, alsmede het overige
informatiemateriaal (brieven, flyers en posters).
Ook alle ouders ontvangen voor die datum een
brief. Aanmelden kan men voor deze sacramenten
tussen 1 en 31 december van dit jaar en we
beginnen met de voorbereidingen in januari 2021.
Alles is erop gericht om ook de nieuwe website van
de FC2 dan in de lucht te hebben.
Op voorhand vragen wij u ons niets kwalijk te
nemen als er iets in deze beginfase van het nieuwe
project FC2 niet loopt, zoals gewenst is. Uw
adviezen, en andere inbreng stellen wij bijzonder op
prijs en wij zeggen u bij voorbaat dank. En u zult
begrijpen, dat wij, net als u enorm worden beperkt
qua mogelijkheden in verband met de Covid-19maatregelen. Het zal dit jaar daarom her en der wat
aanpassen worden en wij zien dat als een
verrijkende uitdaging. Wij nodigen u uit uw vragen,
opmerkingen en adviezen via e-mail aan ons te
richten of in dringende gevallen ons telefonisch te
benaderen: 06-30030888 (Danny Hakvoort,
projectcoach) of 06-12914822 (coördinator
communicatie).
Nogmaals onze hartelijke dank en graag tot ziens.
Vrede en alle goeds,
Vriendelijke groeten,
Danny Hakvoort (familiepastoraat) en Gilles
Tebrunsvelt
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Wanneer mogen kinderen bij Bommelerwijs naar school en wanneer moeten kinderen
thuisblijven?
Kinderen met:
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
•
•

als ze af en toe hoesten,
met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

mogen naar school, maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes,
niet sporten, niet op bezoek bij anderen).

Zij moeten zeker thuisblijven als:
•
•

•

•

het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie (10
dagen);
het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest. Hierbij geldt:
- Indien het een jong kind, t/m groep 2 van de basisschool, betreft, mag het in principe
als het 24 uur koortsvrij is weer naar school.
- Kinderen uit groep 3 t/m 8: het kind laat zich testen en mag in principe bij een
negatieve testuitslag weer naar school.
het kind een contact (categorie 2 of 3 (zie definitie categorieën)) is van iemand met een
bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 (10
dagen);
het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft.
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