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Komende week is er weer een persconferentie. Er
wordt gefluisterd dat de quarantaineregels worden
versoepeld. We houden deze ontwikkelingen
uiteraard in de gaten.

Agenda
26 jan
28 jan
4 feb
9 feb
10 feb
14 feb

MR-vergadering
Maandsluiting groep 7
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapport 1 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Mocht je twijfelen of je wel of niet in quarantaine
moet, heeft de Rijksoverheid een site en app
gelanceerd:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Quarantaine op school
Afgelopen week hebben we gemerkt dat het aantal
besmettingen landelijk flink toe zijn genomen. Ook
binnen basisschool De Schakel heeft dat uiteraard
direct effect gehad. Afgelopen week zijn daarom
groep 1/2a en groep 1/2b in groeps-quarantaine
gegaan. Daarnaast waren in andere klassen ook vele
kinderen afwezig door veelal een preventieve
quarantaine vanuit de gezinssituatie.
Het blijft dus belangrijk alert te zijn op het ontstaan
van klachten en daarnaast eventueel (preventief) te
testen.
Door de oplopende
besmettingen vragen
meerdere ouders zich af
wanneer een gehele groep
in quarantaine gaat. Pas vanaf 3 besmettingen
binnen 7 dagen in de groep kan in overleg met de
GGD besloten worden tot een quarantaine voor de
hele groep. De kinderen die positief hebben getest,
moeten dan wel in de "besmettelijke periode" op
school aanwezig zijn geweest:
• Als je geen corona-gerelateerde klachten hebt,
ben je alleen besmettelijk vanaf de dag van de
positieve test.
• Krijg je corona-gerelateerde klachten en heb je
een positieve uitslag, kun je tot 2 dagen voor
het ontstaan van de klachten al besmettelijk
zijn geweest.
Per groep bekijken we de situatie aan de hand van
bovenstaande punten. Bij een positieve coronatest
is het dus voor ons belangrijk wanneer en óf er
klachten zijn ontstaan.

Spaaractie Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben jullie heel
veel boeken gekocht. Wij mogen als school voor
130 euro boeken uitzoeken bij boekhandel BLZ. in
Hedel.
Hiervoor hartelijk dank!

Avondvierdaagse Bommelerwaard 2022
Hierbij willen wij jullie informeren dat er komende
zomer weer een Avondvierdaagse zal plaatsvinden
van 5 t/m 8 juli 2022.
Voor meer informatie en ook het inschrijven willen
wij jullie graag verwijzen naar onze website:
https://a4dbommelerwaard.nl/
Stichting Avondvierdaagse Bommelerwaard
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