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Gelukkig nieuwjaar  

We hebben 2020 achter ons gelaten. Een nogal roerig jaar.... We 
hopen nu op een minder hectisch jaar, waarin we weer snel samen 
met elkaar naar school kunnen en corona achter ons kunnen laten. 
We weten dat het voor jullie als ouders en kinderen niet makkelijk 
is om thuis de komende tijd het leren op afstand uit te voeren en 
wensen jullie daarbij veel sterkte. We hopen jullie snel weer te zien 
en verheugen ons daar nu al op. 
  

Inspiratiedag  

Maandag hebben we als team van een digitale inspiratie-studiedag 
genoten. De dag had als rode draad thema’s als de op groei 
gerichte mindset, feedback, reflectie en de professionele dialoog 
daarover. We willen 2021 inspiratievol starten. We wensen jullie 
een gezond en leerzaam 2021! 
 

 
Noodopvang  

Dinsdag startte de noodopvang.  Er is in deze lockdown, na de 
ervaringen tijdens de vorige lockdown, gekozen voor opvang op de 
scholen zelf. Bovendien hebben we gekozen voor vaste 
leerkrachten, die ook gericht kunnen afstemmen met de 
groepsleerkrachten. Zo kunnen de kinderen vanaf school de online 
lessen op afstand goed volgen. 
Ook krijgen de NT-2 leerlingen en de kinderen, die extra 
ondersteuning nodig hebben, ook vanaf school ‘gewoon’ les.  
 

 

GGD-informatie  

We zijn, net als u, wat geschrokken van de uitbraak van de 
zogenaamde Britse variant van het virus in Bergschenhoek. De GGD 
Rotterdam-Rijnmond heeft daar gelukkig veel aandacht voor. 
De besmettelijkheid van deze variant betekent dat het in acht 
nemen van de maatregelen nog meer van belang is. Handen 
wassen, afstand houden en testen bij klachten – ook voor kinderen 
onder de twaalf jaar - is het devies. Meer informatie over de Britse 
variant van het virus vindt u op de pagina van het RIVM. 
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https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus
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Aangepast testbeleid voor kinderen  

Het testbeleid is dus aangepast. Kinderen onder de twaalf jaar met 
klachten die kunnen wijzen op corona, moeten zich ook laten 
testen. Dit advies van het RIVM is landelijk overgenomen. 
Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen zo nodig naar de 
noodopvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze 
klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest 
worden en/of in afwachting van het testresultaat. 
Het vernieuwde testbeleid is te vinden is de website van het RIVM. 
 

 

Zwemmen  

Na uitvoerige gesprekken met de MR is besloten om op het eerst 
mogelijke moment het schoolzwemmen te hervatten in de 
groepen 4 en 5.  
In de tussentijd zullen we onderzoeken of we verbeteringen 
kunnen aanbrengen om het verlies aan onderwijstijd (door halen 
en brengen van de leerlingen van en naar het zwembad) te 
minimaliseren. 
  

SchoolWapps vernieuwd  

Het SchoolWapps 2.0 Ouderportaal krijgt in februari een nieuwe 
naam: Klasbord Ouderapp. 
De app en het webportaal krijgen een nieuw logo en een frisse 
nieuwe look. Het gaat hier alleen om een visuele update, verder 
verandert er niets. Alle berichten, accounts, gesprekken, etc. 
blijven gewoon intact. 
Met de introductie van Klasbord Ouderapp voegen ze de 
functionaliteit toe om video’s te delen. Gedurende het schooljaar 
wordt het bovendien mogelijk voor ouders en leraren om de foto’s 
en herinneringen van afgelopen schooljaar vast te leggen in een 
Klasboek, fotoalbum met de foto’s en berichten van de 
persoonlijke tijdlijn.  
 

 

Adviezen groep 8  

Met de huidige lockdown zijn de deadlines voor de overstap naar 
het VO voor de kinderen van groep 8 verschoven. De 
groepsleerkrachten houden jullie hiervan op de hoogte. 
Momenteel is nog niet alles helder, maar tijdens de digitale 
voorlichtingsavond VO voor groep 7 en 8 volgende week dinsdag 
hopen we alles op een rij te hebben. 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
12 jan. 
29 jan 
29 jan 
n.t.b. 
n.t.b. 
n.t.b. 
19-28 feb. 
5 maart 

Voorlichting VO groep 7 en 8 
Lesvrije dag 
Nieuwsbrief 7, februari 
Adviesgesprekken groep 8 
Rapporten mee 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Voorjaarsvakantie 
Nieuwsbrief 8, maart 

 
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

