
WEEKBRIEF 19 NOVEMBER 2021

● CORONA UPDATE
Vanochtend hebben we van drie leerlingen uit groep 4 het bericht ontvangen dat ze positief
getest zijn. Na overleg met de GGD is deze groep halverwege de ochtend direct in
quarantaine gegaan en zal de hele groep volgende week online onderwijs krijgen.
Naast deze besmettingen zijn er ook in andere groepen een aantal leerlingen of huisgenoten
van leerlingen die positief getest zijn.
Na een lange periode zonder veel besmettingen is het virus helaas ook bij ons op school
binnengedrongen. We hopen dat het bij deze ene groep blijft die in thuis quarantaine moet.

Na de persconferentie van 12 november zijn er geen nieuwe maatregelen voor het
basisonderwijs afgekondigd. De huidige richtlijnen blijven van kracht.
We benadrukken voor leerlingen, ouders en personeel het naleven van de basisregels:

● blijf thuis en laat je testen bij klachten;
● handen wassen;
● hoesten en niezen in je elleboog;
● geen handen schudden;
● afstand houden tussen volwassenen;
● goed ventileren;
● dagelijks schoonmaken van tafels en deurklinken.

Wel hebben we besloten om activiteiten buiten de school zoveel mogelijk te beperken en ons
te richten op het primaire proces van lesgeven. Oudergesprekken vinden online plaats of op
school (gezondheidscheck, registreren, handen desinfecteren en afstand houden). Ouders
komen alleen op uitnodiging van het personeel op school en houden op het plein of op de
wachtplekken afstand van elkaar. In overleg met de MR gaan we kijken we of er aanvullende
maatregelen op onze school nodig zijn.

We doen ons uiterste best om een verdere corona uitbraak op school te voorkomen en zijn
blij met de medewerking van u als ouders op het gebied van thuishouden van uw kind(eren)
bij klachten.

Toch willen we u via deze weekbrief nogmaals vragen om uw kind met (corona gerelateerde)
verkoudheidsklachten eerder thuis te houden dan u normaal gesproken zou doen en te laten
testen, ook als uw kind alleen neusverkouden is.

Als uw kind corona gerelateerde klachten heeft, zijn er twee mogelijkheden:
● laten testen bij de GGD:

○ kind blijft thuis tot de uitslag bekend is;
○ bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school, ook als de

klachten nog niet helemaal over zijn.
● niet laten testen:

● kind blijft thuis tot hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is;
● bij aanhoudende milde klachten mogen ze na 7 dagen weer naar school.
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Op school hanteren we uit voorzorg het 10 dagen quarantaine beleid wanneer er een
huisgenoot positief getest is. De reden hiervoor is dat uit ervaring gebleken is dat
huisgenoten van een positief getest persoon op dag 5 nog negatief kunnen testen, maar op
dag 9 of 10 klachten ontwikkelen en alsnog positief testen.
Kinderen die in quarantaine zitten kunnen online les volgen, dit wordt afgestemd met de
leerkracht.

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube.
Iftu Bullo Dube woont in Ethiopië, is geboren op 8 september 2012 en is nu 9 jaar
oud. Wij sponsoren Iftu Bullo sinds 28 februari 2017. De school van Iftu Bullo heet:
Chr. School, Roggie. Ze heeft ons een brief geschreven (zie bijlage)  en zou het leuk
vinden om een berichtje terug te krijgen. Hier gaan we op school voor zorgen.

Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €15,20 opgehaald, dat brengt het totaal op
€238,85

● TREFWOORD
Vanaf volgende week starten we met het thema Zie je het? In dit thema worden de kinderen
zich ervan bewust dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kunnen kijken.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Open jullie ogen - Jesaja 1
● De droom van Jesaja - Jesaja 6:1-13

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Simson - Rechters 13
● Simson en Delila - Rechters 16

● KWINK
Volgende week gaan we verder met les 6 . Deze les gaat over kwaliteiten. De kinderen uit de
onderbouw leren wat kwaliteiten zijn en leren vertellen wat ze al kunnen. De kinderen uit de
midden-en bovenbouw weten welke kwaliteiten ze hebben en leren deze inzetten in de groep
(deze les hoort bij de competentie: besef van jezelf).
De Kwink van de week is:

● VIER JE KWALITEITEN! - onderbouw
● GEBRUIK JE KWALITEITEN! - midden- en bovenbouw

● LOOTJES TREKKEN
Deze week hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Van de ouderraad
hebben ze een envelop met €7,50 ontvangen om een cadeautje voor hun klasgenootje te
kopen. Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school en op die dag nemen
de kinderen hun cadeautje in een surprise en een gedicht mee naar school. Volgende week
leest u meer over het Sinterklaasfeest bij ons op school.

● VOORLEESKAMPIOEN DE SCHELP
Vandaag was het een spannende dag, want een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 streden
om voorleeskampioen van De Schelp te worden. Ze hebben het de deskundige jury van
oud-leerkrachten/directeur wel moeilijk gemaakt…. maar zij hebben uiteindelijk Lidewey uit
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groep 8 uitgekozen tot voorleeskampioen van De Schelp! Zij zal onze school in januari
vertegenwoordigen tijdens de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd…

● AGENDA
Datum Activiteit

18 t/m 26 november Voorlopig Adviesgesprekken groep 8

19 november Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

22 november MR vergadering

23 november OR vergadering

3 december Sinterklaasfeest

7 december PO-VO talentles groep 8

16 december Kerstcreamiddag groep 1 t/m 6

20 december Kerstcreamiddag groep 7 en 8

23 december ‘s avonds kerstviering in de klas

27 december 2021  t/m
7 januari  2022

Kerstvakantie

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

● BIJLAGEN:
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