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Aangepast testbeleid

Agenda
23 dec
24 dec
10 jan
17 jan

Met ingang van vrijdag 3 december is het testbeleid
aangepast. U mag in bepaalde gevallen een zelftest
gebruiken als uw kind verkoudheidsklachten heeft.
Dit mag alleen als:
• uw kind niet tot een hoogrisico-groep behoort,
• U- Uw kind niet ernstig ziek is. Bel de huisarts
als uw kind ernstig ziek is.
• uw kind niet in quarantaine zit. Voor
quarantaine gelden andere regels.
• uw kind niet vaak met kwetsbare mensen
omgaat, zoals oudere personen.

Kinderen hele dag school
Kerstontbijt
Weer naar school
Start Cito toetsweek

Kerstviering
Het is weer bijna zover. Kerstmis komt er aan! Ook
dit jaar willen wij dat vieren op De Schakel.
Vanwege de huidige coronamaatregelen gaat het
kerstdiner op donderdagavond (23 december) niet
door. De kinderen hebben op deze middag dus
gewoon school tot 14:30.
In plaats van het kerstdiner organiseren we op
vrijdagochtend 24 december en kerstontbijt.
Via SchouderCom ontvangt u nog informatie over
de organisatie van het kerstontbijt. Zorg in ieder
geval dat op 23 december een bord, beker en
bestek, voorzien van naam, aanwezig zijn op school.
De leerlingen nemen de lekkere ontbijthapjes op
vrijdag 24 december voor aanvang van school zelf
mee naar binnen. Zorg daarom ook voor eten, dat
draagbaar is voor uw kind!
Extra tip voor de eetschalen: denk aan het voorzien
van een naam op de schalen en houd er rekening
mee dat u niet de duurste schaal met uw kind
meegeeft. De schalen worden vrijdag na school
weer meegegeven aan de leerlingen.
Wij kijken uit naar een gezellige ochtend waarbij we
ondanks de huidige situatie toch stil kunnen staan
bij kerst.
Vriendelijke groet,
De kerstcommissie

Heeft uw kind klachten en heeft u een zelftest
gedaan? Dan geldt het volgende:
• is de test negatief, dan mag uw kind naar
school als uw kind fit genoeg is. Blijven de
klachten langer? Doe dan de volgende dag
weer een zelftest.
• is de test positief, dan blijft het hele gezin
thuis en maakt u zo snel mogelijk een
testafspraak bij de GGD.
Doet u liever geen zelftest bij uw kind als het
klachten heeft? Dan kunt u uw kind direct bij de
GGD laten testen. Uw kind moet dan thuisblijven
totdat de uitslag bekend is.
Let op: als uw kind in quarantaine zit, moet er op
dag 5 opnieuw een test worden uitgevoerd. Dit mag
géén zelftest zijn, maar een PCR-test. Uw kind moet
deze dag de ‘dag 5-test' laten doen bij de GGD.
Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl, of
bel de GGD via 088 – 144 71 23.

Herinnering: Kindermonitor 2021
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar
kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Het onderzoek gaat
over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en
omgeving. Dit jaar vraagt de GGD ook naar de
gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het
onderzoek gebruikt de gemeente voor het lokale
gezondheids- en jeugdbeleid. De gemeente zorgt
voor goede plannen en voorzieningen voor
kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de
vragenlijst invullen, hoe beter!
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De
vragenlijst is in te vullen via
www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min.
Alvast heel erg bedankt!
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