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Beste ouders / verzorgers,  

Wij hopen dat u een gezellige, rustige en fijne vakantie heeft gehad. Namens alle collega’s wensen wij iedereen 

een gezond 2022, met vooral veel plezier en liefde (voor elkaar). 

Ik herhaal in deze nieuwsbrief nogmaals bewust de Corona info. Het is veel en vooral verwarrend.  

 

Leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen vandaag opnieuw zelftesten mee; vier voor de komende twee weken. Het is 

aan u of u deze in wilt zetten. Wel vragen wij met klem om uw zoon of dochter in groep 6 t/m 8 een mondkapje 

mee te geven en om ook te bespreken waarom wij het belangrijk vinden dat deze zo veel mogelijk wordt gebruikt. 

We willen de scholen graag open houden en we willen ook graag helpen om besmettingen en ziekhuisopnames 

(verder) te verlagen. Al helpt dit maar 1%, dat zou al top zijn. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Bulletins: 

Op dit moment is er op ‘mijn’ drie scholen heel veel uitval, zorg en ziekte. Niet Corona gerelateerd, maar zeker en 

juist heftig. Ik neem mijn petje heel diep af voor al mijn collega’s die steeds klaar staan voor hun collega’s, en 

hiermee klaar staan ook voor de leerlingen en ouders (ook van andere groepen). 

Ik merk dat het sturen van berichten ook ‘anders’ verloopt dan via bulletins. Er zijn meer en meer op een groep 

toegespitste berichten. Er is ook vaker tussendoor ‘iets’ te melden. 

 

Ik doe mijn best om ‘officiële’ berichten zo veel mogelijk te bundelen. Ik vind de updates vanuit de collega’s over 

hun groep eigenlijk het meest belangrijk. Maw: als ik niets te melden heb via een bulletin, of als ik vind dat er al 

veel aan ouders is toegestuurd, zal ik een bulletin ook over gaan slaan. 

 

Berichten over mogelijke ziekte en uitval worden altijd via  Parro gecommuniceerd. Ervaring leert dat we de 

afgelopen jaren heel veel intern hebben op kunnen lossen, maar het blijft helaas zo dat er GEEN invallers te 

vinden zijn en dat ook interne oplossingen niet altijd (direct) aanwezig zijn. Het kan dus zo zijn dat wij s ochtends 

aan moeten geven dat leerlingen GEEN school hebben.  

Ook u kunt uw kind(eren) afmelden via Parro. Wij willen heel graag weten waar iedereen is! 



 

Tussenstand collega’s 

Op dit moment is juf Kyra afwezig ivm persoonlijke omstandigheden. Groep 7 heeft deze week in ieder geval vijf 

eigen Padland juffen; dat gaan ze redden en wij ook! 

Meester Jos wil vrijdag as. de eerste stappen terug in het onderwijs zetten, daar zijn we heel blij mee. 

 

Update huidige situatie rondom aanscherping maatregelen corona: 

 

                     

- We houden onderling anderhalve meter; voor leerlingen geldt dit niet. 

- Leerlingen gaan zo veel mogelijk fallen naar school. Ouders komen niet mee naar binnen. (tenzij hier een 

geldende reden voor is welk met de leerkracht, ib of directie is afgesproken). 

- We blijven extra aandacht besteden aan hygiëne (handen wassen) en ventileren. 

- Wij blijven zo veel mogelijk in onze eigen groepsbubbel.  

- Ouders en externen blijven zo veel mogelijk buiten school. In het belang van onze leerlingen en / of het 

onderwijs mogen externen / ouders binnen komen na overleg met de leerkracht / ib of directie. Externen 

die in onze school komen dragen een mondkapje en houden afstand. 

- Medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang. In de 

klas mag het mondkapje af. Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een DRINGEND ADVIES om een 

mondkapje buiten de klas te dragen. Wij nemen dat dringende advies over, maar we gaan hier niet op 

controleren. Wij verzoeken iedereen vriendelijk een eigen mondkapje mee te nemen.  

- School deelt de door de overheid verstrekte zelftesten uit. Het verzoek is deze twee keer per week te 

gebruiken. Wij controleren dit niet. 

- Bij (milde) klachten blijven leerkrachten en leerlingen thuis en doen een zelftest of een test bij de GGD. Bij 

een positieve uitslag blijft iedereen uit het gezin minimaal 5 dagen in quarantaine voordat er opnieuw 

getest wordt. Bij een positief geteste leerling of leerkracht hoeft de rest van de klas niet in quarantaine. 

Wij hebben onze richtlijnen hierover in een eerder bericht aan u toegestuurd. Deze herhaal ik hieronder. 

- Gezien de grootte van de school, de in- en uitgangen en de omliggende terreinen is er nog geen reden om 

gescheiden pauzes en inlooptijden in te zetten. 

 

‘Algemene’ Corona-afspraken: 

 Snotneus? Hoesten? Geen koorts! Met lichte verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis en doet u een thuistest. 

Ook wij weten dat er een verschil is tussen één keer hoesten of snuiten en echt verkouden, een negatieve zelftest 

is wel belangrijk. Wij gaan uit van uw verstandige overwegingen in deze. Op het moment dat er een uitbraak is in 

een groep zal deze richtlijn verscherpt worden.  

 Groep naar huis? Bij 3 of meer kinderen met Corona gaat een hele groep naar huis. Vanaf de 2e thuisdag krijgen 

de kinderen dan thuisonderwijs. De thuisperiode duurt 5 dagen na de eerste positieve testuitslag. Daarna beslist 

de directeur of de groep weer naar school kan komen. Bij een positieve Coronazelftest blijft de leerling thuis en 

volgt een PCR-test bij de GGD. Pas als de PCR-test bij de GGD positief is tellen wij de leerling als een leerling met 



Corona. Na een periode van quarantaine (5 dagen) komt een leerling pas weer naar school als de leerling 24 uur 

klachtenvrij is.  

 School dicht: time-out? Als in (bijna) alle groepen kinderen met Corona zijn kan de directeur besluiten een time-

out te nemen. Dat betekent dat de hele school 1 of 2 dagen wordt gesloten. Als het kan voor of na een weekend. 

Tijdens deze time-out zal het duidelijk worden hoe de besmettingen zich ontwikkelen en kan de directeur een 

passend plan maken. Tijdens de time-out periode wordt er geen thuisonderwijs gegeven.  

 Hele school dicht? We sluiten de hele school als in meer dan de helft van de groepen 3 of meer kinderen Corona 

hebben. Vanaf de 2e thuisdag krijgen de leerlingen dan thuisonderwijs. Hoelang deze schoolsluiting dan gaat 

duren is afhankelijk van de ernst van de besmettingen. Een besluit om een hele school te sluiten wordt genomen 

door de directeur na advies van de bestuurder en directeuren van de Stichting Present. 

 

plein gedurende de vakantie: 

Het was echt super fijn om op 1 januari te ontdekken dat ons schoolplein er top bij lag. In de week voor de vakantie 

had ik contact gelegd met de ouders van een aantal ‘vuurwerkboefjes’ en vriendelijk gevraagd om te denken om onze 

school. Ik weet niet of dat de reden was, maar het was heerlijk om niet te hoeven vegen en niet te hoeven opruimen! 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

19 jan as. staat er een studiemiddag gepland. Deze is helemaal gevuld rondom kunst, cultuur en film en wordt 

verzorgd vanuit DUIK (Drechterland Uit de Kunst). Wij hopen weer veel inspiratie op te doen.  

 

Tot slot:  

Spreukje:   

Met een ;-)  Wegens doorslaand succes is er dit jaar weer een nieuw jaar 

 Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 


