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Agenda 
vr 3 december : Sinterklaasviering, vanaf 12.30 uur vrij 
do 23 december : kerstviering en kerstdiner 
vr 24 december : alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
ma 27 december t/m 
vr 7 januari : kerstvakantie 
ma 10 januari  : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Hoe en wat bij coronabesmettingen? 
In de afgelopen twee weken zien we het aantal coronabesmettingen onder leerlingen en 
leerkrachten toenemen, zodanig dat een aantal groepen daarom voor een bepaalde tijd thuis 
moet blijven. Wij willen u graag inzicht geven in hoe wij handelen bij coronabesmettingen, ook 
voor het geval er strenge maatregelen zoals een lockdown nodig zijn. 
 

Stap 1.  Een of meerdere leerlingen in een groep hebben corona 
• Leerlingen die door de GGD positief zijn getest, maar geen klachten hebben, blijven 

minimaal vijf dagen thuis. Met een negatieve PCR-testuitslag mogen zij de volgende 
dag weer naar school. 

• Leerlingen, die door de GGD positief zijn getest en wel klachten hebben, blijven thuis. 
Zodra de klachten over zijn, mogen zij na 24 uur weer naar school. 

• Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 die thuis moeten blijven en niet ziek zijn, 
kunnen werken in de digitale omgeving van Zulu Connect. Elke leerling van de groepen 
3 tot en met 8 krijgt binnenkort een quarantaineboek met opdrachten mee naar huis. 
Aan dit quarantaineboekje wordt de inlogcode van Zulu Connect geniet. 

Stap 2.  Een hele groep moet thuis blijven 
Bij een bepaald aantal coronabesmettingen in een groep blijft de hele groep voor bepaalde tijd 
thuis. Deze beslissing nemen wij na overleg met de GGD.  

• Leerlingen van de groepen 1 en 2 ontvangen een quarantaineboekje met kleine 
opdrachten. 

• Leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 die thuis moeten blijven en niet ziek zijn, 
kunnen thuis werken in Zulu Connect, zodat ook online gewerkt kan worden. 

• Ouders ontvangen een lesbrief en een planning via Social Schools. Leerlingen van de 
groepen 6 tot en met 8 kunnen de lesbrief en de planning ook vinden in Teams. 

Stap 3.  Een lockdown: de school is gesloten 
• Ouders ontvangen een planning van de opdrachten en contactmomenten. 

• Leerlingen die thuis niet op een device kunnen werken, krijgen tijdelijk een device van 
school. 
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• Pakketjes met lesmateriaal voor de basisvakken kunnen worden opgehaald op school. 

Algemeen 
• Wanneer een leerkracht ziek is, zal er geen digitaal onderwijs worden gegeven, tenzij 

anders aangegeven.  

• Ouders komen in principe het schoolgebouw niet binnen en nemen bij het naar school 
brengen buiten afscheid. De kinderen lopen zelfstandig de school in.  

• Komt een leerling wat later op school, bijvoorbeeld bij een tandarts- of doktersafspraak, 
dan vragen wij u uw kind in de groepen 1 en 2 voor de zekerheid wel even naar de 
groep te brengen. Kinderen uit hogere groepen kunnen in principe zelfstandig naar de 
groep lopen. 

• Wilt u iets afgeven (een traktatie, lunch, of vergeten gymtas) dan kan dat bij de ingang. 
Bel dan even aan. 

• De luizencontrole gaat alleen door als er luizen worden geconstateerd.  

• Gesprekken met ouders vinden in principe plaats op school, tenzij anders is 
afgesproken. 

Vragen? 
Stel ze via een mail aan de leerkracht van uw kind. 
 

Sinterklaas weer in het land 
Afgelopen zaterdag was het eindelijk 
weer zover: Sinterklaas kwam aan in 
ons land! Dinsdagochtend kwamen de 
kinderen met een grote glimlach de 
school binnen. Deze is door de 
teamleden en een aantal hulpouders 
weer prachtig versierd!  
 
Ook staat er dit jaar een grote tent in 
het atrium. Vandaag werd duidelijk wie 
daar logeren. Sinternout en Sinterwil, 
een juf en een meester die dolgraag de 

hulp willen zijn van de echte Sinterklaas en het de komende weken tegen elkaar op zullen 
nemen! Wie is de meest geschikte hulpsinterklaas?   
 
Het Sinterklaasfeest wordt op De Kwikstaart gevierd op vrijdag 3 december. Deze dag zijn alle 
kinderen om 12.30 uur uit. In de middag is iedereen vrij.   
 
De kinderen van groep 5 tot en met 8 vieren het Sinterklaasfeest met surprises: een mooie 
knutsel waar de cadeautjes in verstopt worden. Inmiddels zijn in alle klassen de lootjes 
getrokken en weet uw kind voor wie de surprise gemaakt moet worden. Wij wensen alle 
kinderen veel knutselplezier! 
 

Ingezonden berichten 
Van onze relaties in en rond Uithoorn ontvingen we de volgende informatie. 

• Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
November is de maand van Nederland Leest, mediawijsheid en natuurlijk Sinterklaas! In 
onze nieuwsbrief vind je de laatste nieuwtjes, leukste activiteiten en nieuwste 
boekentips. 

 
 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Kwikstaart

