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Lopende zaken / organisatie: 

Beste ouders verzorgers, 

Wij merken dat er heel veel gezinnen zijn waar nu positief getest wordt. Gelukkig lijkt het er op dat de meeste 

mensen niet echt ziek zijn, natuurlijk zijn er richtlijnen waar we ons allemaal aan moeten houden: 

- Als iemand in het gezin positief getest is, gaat iedereen in quarantaine. Behalve als een van de 

gezinsleden geboosterd is of pas corona (afgelopen 8 weken) heeft gehad. Dit gezinslid mag wel naar 

buiten / naar het werk. 

- Als een van de gezinsleden positief getest is, moet iedereen na 5 dagen opnieuw een test uitvoeren. Als 

deze negatief is, is de thuisquarataine voorbij. Test een van de gezinsleden opnieuw positief, dan gaat de 

volgende periode van 5 dagen in. 

Mbt nauwe contacten, isolatie van positief geteste gezinsleden vindt u alle info op het RIVM. Maar: hou afstand, 

was de handen regelmatig, draag een mondkapje waar het moet of druk is en zorg voor voldoende ventilatie. 

Wij merken ook dat de spanning in de gezinnen weer oploopt. Door Corona zitten gezinnen weer vaker binnen, 

door ziekte op school vallen lesdagen uit, er moet weer meer online lesgegeven en les gevolgd worden. En, waar 

voor de één een leerkracht met een boosterprik een uitkomst is, vinden andere ouders dit een naar idee als deze 

leerkracht toch voor de groep staat met huisgenoten met Corona. 

Alles is begrijpelijk en wij proberen binnen deze schuivende panelen zo veel mogelijk mee te schuiven en flexibel 

mee te bewegen, net als ouders en leerlingen. Wij communiceren open en doen ons best om binnen alle 

wijzigingen, regels en aandachtspunten en binnen ons onderwijs dingen zo goed mogelijk te regelen. 

Kort wat aandachtspunten: 

- Op het moment dat de besmettingen in een groep oplopen informeert school u hierover; 

- Op het moment dat er te veel besmettingen zijn of de leerkracht is ziek hoort u dit direct en gaan we op 

de tweede dag in thuisonderwijs (mits de leerkracht hiertoe in staat is); 

- Op het moment dat een leerling ziek wordt gemeld streven wij er naar om zsm, maar in ieder geval vanaf 

de tweede dag, thuisonderwijs klaar te zetten. Deels zal online zijn (denk om TEAMS), deels op papier; 

- Op het moment dat de leerkracht ziek is, hoort u dit zsm, maar dit is soms ‘s ochtends vroeg. Denk om 

PARRO; 



- Op het moment dat de leerkracht op school aanwezig kan zijn (ivm eerder doorgemaakte Corona of de 

boosterprik) maar wel zelf zieke huisgenoten thuis heeft, zullen we dit melden. Wij weten nml dat er in 

een aantal thuissituaties redenen zijn om extra voorzichtig te zijn. Wij zijn graag ‘mee voorzichtig’. 

Verder zijn er ook veel mensen ‘gewoon’ ziek helaas.  

 

Parro lezen we vooral voor en na schooltijd. Onder schooltijd zijn we met de groep bezig. Wij realiseren ons ook 

dat we onder schooltijd lang niet altijd telefonisch bereikbaar zijn, er zijn niet altijd ambulante = loslopende 

collega’s. Dus, als u een bericht heeft voor de leerkracht, graag zo veel mogelijk voor of na schooltijd! 

 

School is altijd leuk en belangrijk. Ik hoor de leerlingen, ouders en collega’s al over deze Citoperiode. ‘Ja…. En….. 

ach……’ We kunnen geen ijzer met handen breken. Als leerlingen afwezig zijn, als leerlingen ziek zijn, dan is dat 

maar zo. Dan staan er van deze leerlingen straks geen Cito gegevens in het rapport, maar beoordelen we deze 

leerlingen op als het werk wat zij gemaakt hebben in de afgelopen vijf maanden. Gezondheid is belangrijker. 

Ivm het voorgezet onderwijs zullen we voor groep 8 zeker zorgen dat we van iedere leerling de begrijpend lezen 

en rekenen toets afnemen, waarschijnlijk  en desnoods allemaal in groepjes ;-). Ook dit komt allemaal goed. 

 

Update huidige situatie rondom aanscherping maatregelen corona: 

                     

 

Rapport en gesprekken: 

In deze periode worden de rapporten weer geschreven. De leerlingen krijgen deze op 11 februari mee. Vanaf 7 

februari kunt u zich via Parro inschrijven. 

 

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

Pleinperikelen: 

In de krant heeft u eea kunnen lezen over ons prachtige schoolplein en sportveld. Wij hopen dat er vanavond 

tijdens de raadsvergadering wordt uitgesproken dat de bestemming ‘sportveld’ gehandhaafd blijft. Hierna kunnen 

en gaan we graag in gesprek. Wij zien altijd kansen, mogelijkheden en oplossingen. 

 

Studiemiddag: 

Een super middag rondom het maken van filmpjes. We hebben het zelf mogen ervaren en hierdoor zijn we mega 

enthousiast. Dit komt zeker terug in alle groepen. 

 

Tot slot:  

Spreukje:   

Wanneer doorgaan lastig wordt, zet dan een voet voor de ander en ga door. Geef niet op.  

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 


