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Vanuit de directie
Zoals bij u waarschijnlijk al bekend was, volgen wij in de school de adviezen van het
RIVM, de GGD en de Rijksoverheid. Voor de duidelijkheid zetten we een aantal dingen
nog een keer op een rijtje. Het betekent dat we:

- regelmatig handen wassen
- goed ventileren
- waar mogelijk en zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden
- een mondkapje dragen bij verplaatsingen voor medewerkers en de kinderen in

de  groepen 6, 7 en 8
- twee keer per week een zelftest uitvoeren voor de medewerkers en de kinderen

in de groepen 6, 7 en 8
Wanneer de klas van uw kind(eren) met een quarantaine te maken heeft gehad, heeft u
al gemerkt dat wij als school de adviezen van de GGD Zuid-Holland Zuid volgen. Bij drie
of meer besmettingen in een groep bespreken we met de GGD wanneer de kinderen
klachten kregen, wanneer hun positieve testresultaat was en wanneer het laatste
contact was met de klasgenoten. Op basis daarvan brengen zij per situatie een advies uit
dat wij vervolgens communiceren en opvolgen. Zo heeft u altijd de meest actuele
informatie. Mocht bovenstaande werkwijze vanuit de GGD, bijvoorbeeld n.a.v. een
persconferentie, veranderen, dan brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Daarnaast kunnen er in de klas nog speciale situaties zijn, zoals een kind dat al eerder
thuis was (om wat voor reden ook) en dus eerder al geen contact had met klasgenootjes.
Daardoor wordt de quarantaine periode voor dat kind korter. En bijvoorbeeld kinderen
die minder dan acht weken geleden positief zijn getest en daardoor niet in quarantaine
hoeven.

Wij begrijpen dat niet iedereen het met alles in den lande eens is en eigen gedachten
heeft over deze pandemie. Nogmaals, als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM,
de GGD en de Rijksoverheid. Wij hopen daarbij op uw begrip. Mocht er ergens in de
communicatie en de hectiek een foutje sluipen, dan mag u ons daar ook op aanspreken
via r.notenboom@csgdewaard.nl en dan zullen wij dit natuurlijk zo snel mogelijk
repareren.

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de kinderen in de school te ontvangen en les
te geven of thuis les te geven als dit op school niet mogelijk is. Dit mag u ook van ons
verwachten. Mocht dit niet lukken, dan zien we ons soms genoodzaakt, de kinderen
thuis te houden zonder onderwijs. We hopen dat dit tot een minimum beperkt kan
blijven. Dit geldt ook voor het leveren van afgesproken ondersteuning van kinderen en
groepjes kinderen. Ook dit proberen we zo goed mogelijk vorm te geven, maar valt zeer
regelmatig weg doordat de groepen bemensd moeten worden.

Het is topsport in een tijd waarin leerkrachten en ondersteuners soms zelf ook positief
testen, thuis moeten blijven en er geen vervangers zijn. Net zo goed als het voor u
topsport is om bij een quarantaine weer opvang te regelen, uw kind(eren) te
ondersteunen bij thuisonderwijs en ook uw eigen werk (in wat voor vorm dan ook) nog
te blijven doen. Hier zijn we ons van bewust en we waarderen het! We doen dit alles
met liefde. Laten wij elkaar in deze lastige tijden ook met naastenliefde blijven
benaderen.
Rose Notenboom
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Organisatorisch
Oproep
Helaas is de invallijst helemaal leeg… Heeft u een lesbevoegdheid en wilt u op de
invallijst, dan horen we dat graag! U kunt de dag dan starten met uw kind en ook weer
naar huis met uw kind, dus werken onder schooltijd. Heeft u interesse en tijd? Graag een
mailtje naar r.notenboom@csgdewaard.nl

Traktatie
Als kinderen jarig zijn, mogen ze natuurlijk trakteren. Wel graag een verpakte traktatie!

Luizencontrole
Controleert u uw kind aub zelf regelmatig op luizen, de luizencontrole op school gaat nog
niet door.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

28-01-2022 groepen 5

04-02-2022 groep 6a groep 6b

18-02-2022 groep 7a groep 7b

Planning januari/februari (onder voorbehoud)
- 10 februari: studiedag, de kinderen zijn vrij
- 11 februari: administratiedag, de kinderen zijn vrij
- 16 februari: rapporten
- 25 februari: administratiedag, de kinderen zijn vrij
- 28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie

Vanuit
anderen:
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