
Nieuwsbrief 

 28 januari 2022 
 

Goedemiddag, 

In de afgelopen week werd tijdens de persconferentie duidelijk dat de quarantainemaatregelen zijn 

aangepast. Jullie zijn hierover door de bestuurder van stichting Keender via een brief geïnformeerd. 

Deze wijziging betekent o.a. dat we groepen niet meer in quarantaine hoeven te sturen bij drie 

besmettingen. De GGD vraagt ons wel om bij veel besmettingen in één groep contact op te nemen 

met hun Scholenteam. Bij een uitbraak van besmettingen in één groep kan het zijn dat er toch een 

quarantaineadvies volgt. We begrijpen heel goed dat het verwarrend kan zijn doordat de adviezen 

telkens weer wijzigen. Wellicht kan de volgende pagina van de rijksoverheid helpen om te bepalen of 

je kind in quarantaine moet:  

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/  

De basisregel ‘testen bij klachten’ blijft van kracht. Met een negatieve (zelf)test mag de leerling of 

leerkracht naar school, maar het dringende advies is om bij aanhoudende of verergerende klachten 

de volgende dag opnieuw te testen. 

We zijn blij met de versoepelingen voor de quarantaine, omdat we zo meer kinderen op school 

onderwijs kunnen bieden. Aan de andere kant geeft het ook weer uitdagingen. De kans is groter dat 

er toch besmette kinderen op school zijn, die eventueel ook andere kinderen en het personeel  

kunnen besmetten. Vanwege het lerarentekort hebben we al te maken met invalproblemen, maar 

dat probleem kan nu nog groter worden. We doen ons uiterste best om telkens te zoeken naar een 

goede oplossing.  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe 

 

Kim van den Berg 

 

 
Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

In februari ontvangen ouders van wie hun kind tussen 01-10-2022 

en 01-10-2023 vier jaar oud wordt, een brief van de gemeente om 

zijn/haar kind aan te melden bij een basisschool naar keuze. De 

aanmeldingsformulieren van jongere broertjes/zusjes kunnen 

afgegeven worden bij de  leerkracht of bij de directeur. 

 

Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze 

school en nieuwe ouders enthousiast maken over onze school en 

hen wijst op het maken van een afspraak voor een persoonlijke 

rondleiding.  

 

 

OR leden gezocht 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


De OR is op zoek naar nieuwe leden!! 

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die zich, op vrijwillige basis, actief inzet om op 

de school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. De activiteiten worden door 

commissies gepland en georganiseerd, dit in gezamenlijkheid met de directeur en enkele 

leerkrachten. We zijn onder andere betrokken bij de organisatie van Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

Koningsspelen, schoolreisjes, avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging en heb je belangstelling om het 

team van de OR te komen versterken, of wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen 

met Marha Meijer (06-53864360) of een mail sturen naar or@ikcdekameleon.nl . 

 

 

Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

31 januari   MR vergadering 

7 februari   Studiedag (alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij) 

11 februari  Rapport mee 

14-18 februari  Oudergesprekken 

21-25 februari  Voorjaarsvakantie 

 

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.   

mailto:or@ikcdekameleon.nl

