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SmdB De Ark nr 6:  februari 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Januari en februari zijn de maanden van toetsen, adviezen voor voortgezet onderwijs en 
rapportgesprekken. De meesten van u hebben we weer live kunnen spreken. Dat was heel 
fijn. Want hoewel er versoepelingen zijn, is alertheid geboden. Er zijn nog steeds regelmatig 
coronabesmettingen. Verder in de nieuwsbrief leest u meer over de maatregelen en 
versoepelingen. 
 
De bovenbouw heeft de serie ukelele lessen afgesloten met een voorstelling aan alle 
kinderen. Verder zijn zij begonnen met weerbaarheid lessen op de dinsdagmiddag. Voor de 
midden- en bovenbouw was er nog een leuke gymles door JijopTholen. De onderbouw had 
een cultuuractiviteit met dans. 
 
Nu een weekje ertussen uit. Fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
 

 
 

Coronamaatregelen 

Na de voorjaarvakantie gelden de volgende maatregelen/versoepelingen: 

Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD  of doe een 

zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 
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Groep 1-2 

• De ouders van de kinderen van groep 1-2 mogen meelopen naar de klas vanaf 08.20 

en 13.10 uur. De lessen beginnen om 08.30 uur en 13.15 uur. 

• De kinderen van groep 1-2 hebben de afgelopen periode heel zelfstandig alles zelf 

gedaan: tas gedragen, uitgepakt en opgehangen, zelf de jas uitgedaan en aan de 

kapstok gehangen. Boekje gepakt en in de kring gaan zitten. Dit willen we graag zo 

houden. De kinderen blijven dit zelf doen.  

Houd de kinderen zelfstandig en zelfredzaam! 

• U blijft kort in de klas. Bent u per ongeluk te laat, dan brengt u uw kind tot de 

klasdeur en gaat u gelijk weg. 

• De juf brengt om 12.00 uur en 15.15 uur de kinderen naar het hek. 

Besmetting corona 

• Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of 
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Doe zo nodig een zelftest. De 
quarantaine tijd is vijf dagen. Als er dan geen klachten meer zijn, mogen ze weer 
naar school. Anders duurt de quarantaine tijd maximaal 10 dagen. 

• Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 
hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het 
coronavirus. Zij mogen dus géén klachten hebben en bij voorkeur een zelftest gedaan 
hebben. 

Zelftesten 

• Het dringende advies blijft om regelmatig een zelftest te doen; bij kinderen vanaf 
groep 6 zelfs twee keer per week. Zelftesten voor leerlingen zijn op school 
verkrijgbaar. 

• Het gratis verstrekken van testen wordt uitgebreid naar de kinderen van  
groep 1 t/m 5. De zelftesten voor groep 1 t/m 5 zijn voor specifieke situaties, zoals 
een uitbraak op school of als ouders de test niet zelf kunnen betalen. U kunt hier dus 
om vragen. 

Verder 

• De basisregels met betrekking tot contact, hygiëne, ventilatie e.d. blijven gelden. 
• De mondkapjesplicht vervalt. 
• De kinderen die in quarantaine moeten en niet ziek zijn, kunnen in overleg met hun 

leerkracht(en) (deels) online aansluiten, maar alleen als dit organisatorisch haalbaar 
is. De prioriteit gaat naar het lesgeven in de klas. 
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Belangrijke data 
 

28 febr tot 4 maart Voorjaarsvakantie 
21 maart  Studiedag VPCO, leerlingen vrij. 
01 april   Leerlingenraad, LR kinderen eten op school. 
14 april  Paasviering op school met de kinderen. 
15 t/m 18 april Paasweekend 
22 april  Koningsspelen 13.30 uur uit. 
25 april t/m 06 mei Meivakantie inclusie Koningsdag, 4 mei herdenking, 5 mei viering. 
 

Foto’s  
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