
Nieuwsbrief 

2 april 2021 
 

Goedemiddag,  

 

Komend weekend is het Pasen! Deze week hebben we aandacht besteed aan verschillende 

lentefeesten. In plaats van een gezamenlijke viering op het onderbouwleerplein heeft er 

“coronaproof” in alle afzonderlijke groepen een viering plaats gevonden.   

Tijdens de viering hebben kinderen ervaringen met elkaar gedeeld over enerzijds verdriet, dood en 

vervelende dingen en anderzijds ervaringen over hoop, vertrouwen en blijheid.  

Vanmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 met veel enthousiasme eieren gezocht, die door de 

paashazen van groep 8 waren verstopt. Ook in de 

groepen 5 t/m 8 is er middels verhalen, 

knutselactiviteiten etc. gewerkt over Pasen/Lente. 

Alle kinderen hebben vanuit de OR een heerlijke 

paaslolly gekregen. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, fijne paasdagen 

toe. 

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

 
Gegevensverstrekking bij bron- en contactonderzoek (BCO)  
Als iemand van onze school positief wordt getest op corona, neemt de GGD contact met ons op. Dit 
doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons 
dan de naam van de positief geteste persoon. Voorheen werden deze contacten opgevraagd bij de 
positief geteste persoon en niet ook actief bij de school zelf.  
Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact 
is geweest met deze positief geteste persoon.  
We geven de GGD daarom de volgende informatie:  
• De presentie-/absentielijst  en de plattegrond van de groep.  

• De namen en contactgegevens van de contacten van de positief geteste persoon. Aangezien wij 
werken in bubbels, alle kinderen hebben alleen contact met kinderen uit de eigen groep, zal het hier 
gaan om de namen en contactgegevens van een groep. 
 
Er zullen door ons niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD.  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school 
deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de  



verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en eventuele 
quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.  
Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit.  
Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Mocht je 
bezwaar hebben tegen het delen van de contactgegevens van je kind(eren), dan kun je een mail 
sturen naar Kim (directie@ikcdekameleon.nl). In dat geval zullen we de naam, de presentie en de 
contactgegevens van je kind(eren) niet delen met de GGD. De GGD en het ministerie van OCW geven 
wel aan dat het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd.  
Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar 

huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is 

geweest. 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

 

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen of gehoord in de media, komt het kabinet met een Nationaal 

Programma Onderwijs. Er wordt, de komende twee jaar, geld vrijgemaakt voor scholen om, vanwege 

de coronacrisis, extra in te zetten op herstel en ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen en 

compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen die het als gevolg van de 

coronaperiode moeilijk hebben. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede 

ontwikkeling van leerlingen, hun cognitieve ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en 

hun mentaal welbevinden. Scholen schrijven in een meerjarenplan hoe zij invulling gaan geven aan 

het Nationaal Programma Onderwijs. Op basis van een uitgebreide analyse, wordt beschreven hoe 

scholen voor hun leerlingen in gaan zetten op het behalen van onderwijsgroei.  

 

Studiedag 14 april 

Op woensdag 14 april staat er een studiedag gepland, alle leerlingen zijn vrij. Wij gaan op deze dag 

aan de slag met het afstemmen van ons onderwijs, op basis van de informatie die we de afgelopen 

periode hebben verkregen (observaties, methodegebonden toetsen, cito’s). Met deze analyses 

bekijken we wat de impact is geweest van de periode thuisonderwijs en hoe we ons onderwijs de 

komende periode het best kunnen afstemmen. We zullen ook nadenken over de lange termijn. Wat 

gaan we de komende twee jaar inzetten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om 

onderwijsgroei te behalen. We evalueren ons jaarplan en denken alvast na over de belangrijkste 

onderwerpen voor het jaarplan 21-22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oud papier 

 
 

 

Nieuw op de website 

- Aanbod vanuit Mediantjeugd (Alles Kidzzz en Minder boos training) 

 

 

 

 

 

 

5 april 2021  2e Paasdag  alle leerlingen vrij 

14 april 2021  studiedag  alle leerlingen vrij 

20-21 april  Centrale eindtoets groep 8 

23 april 2021  Koningsspelen  alle leerlingen 12.15 uur vrij 

26 april t/m 7 mei Meivakantie   

 

 

Vragen? 



Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


