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Corona op De Schakel
Nu de quarantaineregels zijn versoepelt, nemen het
aantal positieve coronabesmettingen op en rond De
Schakel ook toe. Zo hadden afgelopen week maar
liefst 6 personeelsleden een positieve uitslag. Dat
had en heeft direct effect op onze groepsbezetting.
Door extra inzet van onze groepsleerkrachten,
hebben we afgelopen week uiteindelijk maar op
slecht één dag één groep geen onderwijs kunnen
geven. Toch verwachten wij met deze oplopende
besmettingen komende week vaker te moeten
kiezen voor deze oplossing. We proberen dit altijd
ruim van tevoren aan te geven.
Naast de groepsleerkrachten zijn in vrijwel alle
klassen verschillende leerlingen thuis vanwege een
positieve coronatest. Vanuit school en GGD worden
hier geen brieven meer over verzonden. Op de 2de
pagina van dit Schakeltje is de standaard
informatiebrief voor ouders te vinden, die
momenteel op de site van het RIVM staat.
In alle gevallen blijft de volgende basisregel gelden:
• Test bij klachten
Bij een negatieve zelftest mag het kind naar
school. Ook als het kind contact heeft gehad
met iemand met corona. Het dringende advies is
om bij aanhoudende klachten de volgende
ochtend nog eenmaal opnieuw te testen; indien
deze tweede test opnieuw negatief is mag het
kind met deze klachten naar school blijven gaan.
Het kind hoeft daarna alleen nog opnieuw te
testen als er nieuwe klachten ontstaan of als de
bestaande klachten verergeren. Bij een positieve
uitslag van de (zelf)test gaat het kind in isolatie
voor minimaal 7 dagen.
Daarnaast doen kinderen vanaf groep 6 tweemaal
per week uit voorzorg een zelftest, ook als zij geen
klachten hebben. Op maandagen krijgen ze vanuit
school hiervoor twee gratis testen.

Alle kinderen mogen op
school hun verjaardag
vieren met een zoete of
hartige traktatie, hierbij
geven wij de voorkeur aan
een gezonde traktatie, maar
dit is niet verplicht. (www.gezondtrakteren.nl)
Wel willen wij u erop wijzen dat er geen cadeautjes
bij de traktatie mogen zitten.
Wil u hier rekening mee houden?
Bij voorbaat dank!

Personele bezetting
Vanaf volgende week zal juffrouw Shelby met
zwangerschapsverlof gaan. Om dit verlof op De
Schakel op te kunnen vangen, zijn er intern enkele
verschuivingen.
In de eerste plaats zal juffrouw Ingrid alle taken als
intern begeleider voor de bovenbouw op zich gaan
nemen. Hierdoor zal zij vanaf volgende week niet
meer in groep 6 staan.
Om dit in groep 6 op te kunnen vangen, zal juffrouw
Els op de maandag, woensdag, donderdag én
vrijdag voor de groep staan. Juffrouw Saskia zal de
dinsdagen in groep 6 de groepsleerkracht zijn.
Om juffrouw Saskia in werkdagen enigszins te
compenseren, zal ze op de maandagen nog maar
gedeeltelijk aanwezig zijn in groep 1/2a. Zij wisselt
samen met juffrouw Nicole de dagen in groep 1/2a
af.

Rapport(gesprekken)
Op woensdag 9 februari 2022
krijgen de kinderen hun 1ste
rapport van dit schooljaar mee
naar huis.
Op donderdag 10 februari en maandag 14 februari
vinden de rapportgesprekken n.a.v. het 1ste rapport
plaats. De kinderen van groep 8 krijgen tijdens dit
gesprek ook hun schooladvies te horen.
Alle oudergesprekken zullen digitaal plaatsvinden.
Afgelopen week heeft u via SchouderCom hiervoor
de vraag gekregen om uw voorkeur (dag/tijd) op te
geven. Naar aanleiding van uw voorkeur zal
komende week een planning worden gegenereerd.
Hierin wordt zo veel mogelijk rekening gehouden
met uw voorkeur.
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Informatie voor basisschool
Let op! Dit is belangrijke informatie voor u.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U krijgt deze brief omdat er op de school van uw kind één of meer kinderen corona hebben of
omdat één of meer medewerkers van de school van uw kind corona hebben.

Wat betekent dit voor uw kind?
Het kan daarom zijn dat uw kind besmet is met het coronavirus. Meestal worden kinderen daar
niet erg ziek van. Zolang uw kind zelf niet positief getest is en ook geen klachten heeft die passen
bij corona, mag uw kind naar school. In sommige situaties kan de GGD een aangepast advies
geven.
Het is wel extra belangrijk dat uw kind tot 10 dagen na het contact met degene die corona heeft
contact met kwetsbare personen vermijdt. Zit uw kind in groep 6, 7 of 8, dan is het dringende
advies om 2x per week preventief een zelftest te doen. Let op: na een positieve (zelf)test blijft
uw kind altijd thuis.

Klachten
Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen goed in de gaten. Krijgt uw kind klachten
die passen bij corona zoals:
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van reuk en/of smaak

doe dan meteen een zelftest. Houden de klachten aan of worden ze erger, doe dan voor de
zekerheid de volgende dag nog een zelftest. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind naar
school. Als een zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag
te laten controleren. Uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het
huishouden tot u de testuitslag weet.
Heeft u kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij de GGD.
Ook dan blijft uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden tot u
de testuitslag weet.
Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.
Op rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen.

Meer informatie of vragen
Twijfelt u over de klachten van uw kind, bel dan met de GGD. Kijk voor specifieke informatie over
corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het
informatienummer 0800-1351.

