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Inhoud

Regel van de maand

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame
School’. In onze school hebben wij met elkaar
regels en afspraken gemaakt. We hebben
regels voor de hele school. Deze hangen bij de
ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn
zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke maand
extra aandacht aan een regel te besteden. In de maand
november is dat de regel: ’Als iemand iets doet of zegt wat ik
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niet wil zeg ik: ’Stop, hou op

Schoolbel
Wij maken voor het tweede schooljaar met veel plezier
gebruik van het prachtige Kindcentrum Wolfsbos. Zoals bij
elk nieuw gebouw het geval is, werkt(e) ook bij ons nog niet
alles zoals het hoort. Eén puntje kunnen we sinds deze
week van de lijst schrappen: de schoolbel.
Vorige week is de schoolbel geïnstalleerd en sinds maandag
klinkt de zoemer op alle wisselmomenten (start en einde
schooldag en het begin en einde van de pauzes). Vanaf
aanstaande dinsdag is de deur niet meer op slot. Als de bel
(van 08.20 uur) gaat, mogen de leerlingen van groep 3 tot
en met 8 naar binnen.

Ouders in de school
Zoals u weet zijn de coronamaatregelen landelijk verscherpt. Dit betekent helaas ook dat wij grote
groepen met mensen moeten beperken. Daarom zijn wij genoodzaakt om de inloop van groep 1/2
weer te pauzeren. De leerkrachten staan uw kind buiten op te wachten. Mochten zij al binnen zijn
(vanaf half negen) moet uw kind alleen naar binnen. Ouders blijven dus buiten.
Mocht u een afspraak in school hebben, verzoeken wij u in de gangen een mondkapje te dragen.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft het ieder jaar ontzettend druk om alle kinderen blij te maken met cadeautjes.
Daarom helpen de kinderen in groep 5 tot en met 8 Sinterklaas een handje.. De kinderen van deze
groepen hebben de afgelopen week hard nagedacht wat ze graag willen hebben. Gisteren zijn de
lootjes getrokken. De kinderen kopen cadeautjes, ter waarde van
€3,00 en maken een surprise én een gedicht. Op woensdag 1 december
moeten alle surprises mee naar school worden genomen. De surprises
worden vervolgens op het leerplein van de bovenbouw tentoongesteld,
waarna ze tijdens de sinterklaasviering op 3 december feestelijk
worden geopend. Ook namens Sint en Piet wensen wij iedereen
veel creatief plezier toe!

Fruitouders schoolfruit

Facultatieve gesprekken

Volgende week start het schoolfruit zoals u weet. De
fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
Iedere maandagochtend zullen we in een
Parrobericht vermelden wat er voor die week op het
menu staat. Lust uw kind dit niet? Dan mag u
uiteraard zelf fruit meegeven.

De afgelopen week heeft u zich kunnen
aanmelden voor een oudergesprek, óf
heeft de leerkracht van uw kind u
uitgenodigd. Deze facultatieve
gesprekken vinden volgende week plaats
op school. Hierbij worden de huidige
coronamaatregelen gehandhaafd:
- Er wordt tussen u en de leerkracht
anderhalvemeter afstand gehouden;
- Bij binnenkomst registreert u zich in
de triagemap (ligt bij de hoofdingang);
- In de gangen draagt u een mondkapje;
- Bij klachten blijft u thuis en verzet u
de afspraak.

Voor het schoonmaken en het verdelen van het
schoolfruit zijn we nog steeds op zoek naar
een aantal hulpouders. Ouders die dit wel
zouden willen doen mogen dit
doorgeven aan meester Bart-Jan.
Dit kan persoonlijk of via de mail:
b.wolting@bijeen-hoogeveen.nl

Opleiding en diplomering leerlingmediatoren
De afgelopen weken zijn er 14 kinderen uit groep 7 en 8 opgeleid als
leerlingmediatoren. In de lessen hebben ze onder andere
geleerd hoe ze op een goede manier kunnen bijdragen aan een
positieve sfeer op school en hoe ze kleine misverstanden tussen
kinderen kunnen oplossen.
Vanaf aanstaande dinsdag zullen ze in de pauzes van groep 3 t/m 8
’dienst’ hebben. Dit houdt in dat ze toezien op een goede sfeer en dat
ze kinderen helpen bij het oplossen van kleine misverstanden. Uiteraard
is er ook nog steeds toezicht van leerkrachten. De officiële diploma-uitreiking is op dinsdagmiddag
16 november om 13.45 uur op school. Ouders van de mediatoren zijn uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Wel met de coronaregels die op dat moment gelden.
We wensen Amy, Bram, Emma, Geralda, Maja, Rowena, Britt, Efe, Emin, Irem, Julian, Mikay, Samet
en Syrin alvast veel succes!

Beslisboom
Wij krijgen regelmatig vragen of uw kind naar school mag, omdat het (bijvoorbeeld) verkouden is
of hoest. Hierbij hanteren wij de beslisboom. Deze kunt u zelf ook raadplegen in de bijlage van
deze nieuwsbrief. Mocht u twijfelen of uw kind naar school mag kunt u bellen naar school. Merkt
de leerkracht van uw kind op dat uw kind klachten heeft, zal hij/zij ook contact met u opnemen.

Bijlagen
Bijlage I

Beslisboom

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
Bedenk vóór je begint:
1. Begin bij het grijze blok dat van toepassing
is op het kind en volg de vragen in de
aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen,
dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet
voor broertjes/zusjes. Doorloop de boom
voor ieder kind apart.
4. Deze beslisboom wordt regelmatig
aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en
regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een engelstalige versie
beschikbaar.

KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts,
plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder
neusverstopping).

- thuisblijven of niet?

Kind MET klachten
die passen bij corona

Had het kind contact (cat. 1 en 2)* met iemand
met corona in de afgelopen 10 dagen?

Deze
beslisboom
is een
'schematische
vertaling' van
de richtlijnen
van het
RIVM.

Kind ZONDER klachten
die passen bij corona

Had het kind contact (cat. 1 en 2)* met iemand
met corona in de afgelopen 10 dagen?

Nee

Ja

Ja

Nee

Hoest het kind veel** of heeft het
last van benauwdheid** of
koorts (38,0 of hoger)?

Hoe oud is het kind?

Kind blijft thuis.
Dringend advies
om te testen

Was dit contact een groeps-/
klasgenoot of medewerker
van de groep/klas?

0 t/m 3 jaar

Nee

Ja

4 jaar t/m groep 8

Ja

Komt het kind uit een land (of gebied in het buitenland)
met een zeer hoog risico? Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl
Ja
Ja

Nee

* WELKE CATEGORIE CONTACT?
- Categorie 1: huisgenoten.
- Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.).
Uitzondering: groep- en klasgenoten van één besmet persoon hoeven NIET in quarantaine. De GGD
bepaalt of in specifieke situaties alsnog quarantaine nodig is, ook bij meer dan 1 besmetting.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten.
Twijfel je? Bel dan de GGD. Zie voor uitgebreide toelichting:
www.lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
** GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten bij het kind, zoals
chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma?
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden.

*** WANNEER WORDT EEN KIND ALS IMMUUN GEZIEN?
Een kind wordt als immuun gezien als het:
- in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
- langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is tegen corona (va. 12 jr).
- corona heeft gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden gevaccineerd is tegen corona (va. 12 jr).
Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang,
bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact op met een
infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Wordt het kind als
immuun*** gezien?
Nee

Kind blijft thuis.
Dringend advies
om te testen

Dringend advies: kind blijft thuis en laat zich testen
Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/
in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/ uitzonderingen-quarantaineplicht

Nee

Kind mag komen

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG / SCHOOL?
Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is.

Info over het testen van kinderen:
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen/coronatest-kind/
kind-testen-op-corona

GETEST?
Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen)
van het kind of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, ook als nog
niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is.
- Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact** is van iemand met corona en heeft het kind geen
klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.
NIET GETEST?
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag weer naar de
opvang/school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde
verkoudheidsklachten mag een kind na 7 dagen weer naar de kinderopvang of school. Heeft het kind
contact gehad met iemand met corona? Volg dan de instructies van de GGD op.
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