1

Nieuwsbrief Meent en Runde
Nr. 6 –Woensdag 8 december 2021
Corona maatregelen op school
Op school hebben we te maken met diverse
maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. De maatregelen,
protocollen en beslisbomen worden
regelmatig aangepast. In de media verschijnen
ook diverse berichten en deze komen dan niet
altijd overeen met de afspraken die er op de
scholen en bij de GGD zijn. De maatregelen
kunnen soms op verschillende manieren
worden opgevat. Dat is erg verwarrend. Voor
ons, voor de kinderen en voor u als
ouders/verzorgers. Daarom is er in deze
nieuwsbrief een overzicht van wat we op de
beide scholen afgesproken hebben.
Wat gebeurt er als uw kind verkouden is of
(andere) klachten heeft die passen bij
corona?
Nadat hierover verschillende adviezen zijn
gegeven, houden wij nu vast aan de volgende
afspraak:
Als uw kind klachten heeft (ook milde
klachten) dan adviseren we u met klem om
een thuistest of een test bij de GGD te doen.
Als de uitslag negatief is, mag uw kind naar
school.

Wat gebeurt er als een kind of een leerkracht
corona heeft?
We gaan ervan uit dat u dit zo snel mogelijk
aan ons meldt. In geval van een besmetting op
school, neemt de locatiedirecteur altijd
contact op met het scholenteam van de GGD.
Deze zijn ook in het weekend bereikbaar. Als
er één kind besmet is (of een leerkracht) dan
ontvangen de ouders van de betreffende klas

hierover een brief. De klas hoeft niet in
quarantaine, maar ouders wordt geadviseerd
om hun kind ca. tien dagen goed in de gaten
te houden.
Bij iedere nieuwe besmetting wordt opnieuw
contact opgenomen met het scholenteam van
de GGD. Afhankelijk van de grootte van de
groep wordt bij twee of drie besmettingen in
één klas besloten of de klas thuis moet blijven.
Er wordt dan overgeschakeld op online
lesgeven.
Wat u moet doen als uw kind corona heeft,
krijgt u te horen van de GGD.

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes wordt
aangeraden voor kinderen vanaf groep 6. De
mondkapjes hoeven alleen op als de kinderen
in de gang lopen. In de klassen dragen de
kinderen geen mondkapjes. Daarom hoeven
de kinderen van groep 5 (in de
combinatieklas) geen mondkapje op. Het
dragen van een mondkapje wordt niet door
iedereen positief ontvangen. Dat respecteren
wij. Als team vinden we het echter wel heel
belangrijk dat we er alles aan doen om te
voorkomen dat door besmettingen klassen
thuis komen te zitten. Gelukkig heeft noch De
Runde, noch De Meent de deuren hoeven te
sluiten in verband met corona. En dat willen
we graag zo houden.
Het team draagt structureel mondkapjes in de
gangen en sommigen zelfs in de klas en
gelukkig werken verreweg de meeste kinderen
hier ook aan mee. Daar zijn we erg blij mee.
We zien graag dat de kinderen een mondkapje
van huis meenemen, want we merken dat er
regelmatig kinderen zijn die er
één op school vragen en dan
zijn wij erg snel door onze
voorraad heen!
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Zelftests
Het advies is, om kinderen van groep 6, 7 en 8
twee keer per week een zelftest te laten doen.
Naar verwachting komen de tests deze week
binnen en worden ze aan de kinderen
meegegeven. De tests zijn bedoeld om bij
klachten te testen, maar ook ter ‘controle’, om
eventuele
besmettingen te
ontdekken. Je kunt
immers besmet
zijn, terwijl je geen
klachten hebt.
Pauzes
De kinderen uit verschillende klassen doen
geen activiteiten meer samen. Ook de pauzes
zijn gescheiden. Iedere groep gaat op een
eigen stuk plein buiten spelen. Ook het naar
binnen en naar buiten gaan gaat apart van
andere groepen.
Op De Meent blijft de inloop ’s morgens. De
kinderen komen dan immers geleidelijk aan
binnen. Op De Runde gaan de klassen met
tussenpozen naar binnen en buiten.
Keuzemiddag op De Meent
Helaas zijn we tijdelijk ook gestopt met de
groep doorbrekende keuzemiddag op de
vrijdag. Deze vindt momenteel gewoon in de
eigen klas plaats. Weliswaar met iets minder
keuze, maar uiteraard nog wel creatief en
gezellig.
Gymnastiek
Vanwege de maatregelen gymmen de
kinderen niet in de sporthal, maar spelen ze
tijdens de gym-uren lekker buiten.

Traktaties
We stellen het erg op prijs als de kinderen
trakteren op verpakte traktaties.
Bibliotheek
Ook de bibliotheekbezoeken (en het klassikaal
boeken lenen) zijn momenteel geschrapt.
Voor de leerlingen van De Meent geldt, dat
Jannie Kuipers van de bibliotheek de boeken
van de kinderen van wie zij het pasje in de
bibliotheek heeft liggen, alvast verlengt tot 7
februari. Van de kinderen die hun pasje thuis
hebben liggen, kan zij dit niet doen. Dus die
kinderen moeten zelf even met hun ouders de
boeken inleveren of verlengen.
Sinterklaas
Ondanks het feit dat het Sinterklaasfeest
vanwege de coronamaatregelen weer moest
worden aangepast, hebben de kinderen een
prachtig feest gehad. We zijn blij dat
Sinterklaas in deze tijd toch nog langs kwam
op beide scholen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
prachtige surprises en gedichten gemaakt! In
SchouderCom heeft u vast de foto’s al gezien.

Studiedag
Op woensdag 15 december hebben beide
teams een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Kerstfeest
In de kalender staat dat op woensdag 22
december het kerstdiner is. Dit moeten we
helaas laten vervallen. Omdat de kinderen ’s
avonds gehaald worden, zijn er dan te veel
ouders en kinderen samen op het plein. We
gaan het kerstfeest nu op een andere manier
organiseren. Dat doen we op donderdag 16
december, tijdens de lunch. Dus niet in de
laatste week. Mochten de scholen in de week
voor de kerstvakantie toch sluiten, dan
hebben we in ieder geval gezellig met de
kinderen een kerstlunch gehad. Momenteel
zijn we druk bezig om hiervoor iets leuks,
smakelijks en gezelligs te organiseren.
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‘Foute’ kersttruien dag
Op vrijdag 17 december is er op beide scholen
een foute kersttrui-dag. De leerkrachten
komen dan in hun mooie (foute) kersttrui op
school. We vinden het natuurlijk superleuk als
de kinderen óók in een mooie kersttrui op
school komen, als ze dat willen.

Fusie en nieuwbouw
Het is alweer even geleden dat u een speciale
nieuwsbrief over onze fusie heeft ontvangen.
Gelukkig kunt u er in januari weer eentje
verwachten! In die nieuwsbrief kunt u lezen
wat er achter de schermen allemaal is
gebeurd tot nu toe en wat er nog op de
planning staat! Heeft u de vorige drie
fusiebrieven nog niet gelezen? Kijk dan onder
het kopje ‘nieuwsbrieven’ op de website.
Kalender
Onlangs heeft u een papieren kalender
ontvangen. Deze vervangt de kalender in
SchouderCom. We hopen dat u blij bent met
deze kalender. In de nieuwsbrief ziet u
regelmatig nieuwe activiteiten, die u dan zelf
op uw kalander kunt schrijven.
Woensdag

15 dec.

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

16 dec.
10 dec.
17 dec.
22 dec.
24 dec.

Alle kinderen vrij
i.v.m. studiedag
Kerstlunch
Paarse vrijdag
Foute kersttrui dag
Kerstdiner vervalt
Kinderen om 12 uur
vrij
Kerstvakantie t/m 9
januari

