
 

 

 

 

 

 Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 18 februari a.s. zal juf Angelique voor het laatst bij ons op school zijn. Na de 

voorjaarsvakantie gaat ze werken op een andere school in Drochteropslagen.  Wij vinden 

het jammer dat ze bij ons weggaat en we hopen dat ze het ook fijn zal hebben op haar 

nieuwe school! We hopen u snel te kunnen vertellen wie de nieuwe juf wordt voor groep 

3/4. 

Maar inmiddels hebben wij ook een nieuwe leerkracht voor groep 3 en 4. Haar naam is 

Esther Kuipers en ze zal begin april bij ons beginnen. Ester heeft te maken met een 

opzegtermijn en daarom zullen we de komende weken gaan zoeken naar een oplossing om 

te zorgen dat er na de voorjaarsvakantie iemand voor groep 3 en 4 staat. 

 

 

Spelletjesmiddag 

Vrijdag 18 februari mogen alle leerlingen (gr 1 t/m 8) spelletjes van huis meenemen. Na de 

lunch maken we er een gezellige spelletjesmiddag van. 

 

 

Natuur-en milieueducatie, 

In de maart maand maart zullen we in alle groepen werken aan het project Energie in Drenthe. In dit 

nieuwe school-brede project leren kinderen d.m.v. allerlei uitdagende proefjes en filmpjes van alles 

over Energie! 
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Olympische Spelen 

Afgelopen week stonden de gymlessen in het teken van de Olympische Spelen. Sporthal en 

speellokaal werden omgetoverd tot Olympisch stadion waarin de leerlingen als echte 

atleten hebben kennisgemaakt met o.a. bobsleeën, schansspringen, skeleton en curling. 

Als opdracht hebben de kinderen meegekregen om thuis ook eens naar de Olympische 

Spelen te kijken  

 

 

Corona besmettingen 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt stijgt het aantal corona besmettingen op dit moment 
enorm. Zo ook op onze scholen. Gelukkig zijn de meeste kinderen er niet erg ziek van; een 
paar hebben de verschijnselen van een flinke griep. We wensen al deze leerlingen van harte 
beterschap toe en uiteraard ook alle ouders die ziek thuis zitten. Tot nu toe stuurden we u 
als ouders steeds een brief met daarin de mededeling dat er een of meerdere leerlingen 
besmet waren geraakt. Omdat er nu zoveel besmettingen zijn, zetten we in onze nieuwsbrief 
de berichtgeving van de GGD, zoals u hieronder kunt lezen. We vragen u om alert te blijven, 
om bij klachten te testen en bij een positieve test naar de GGD te gaan. Kinderen die thuis 
zijn en niet heel ziek zijn kunnen werk van school mee krijgen.  

Er zijn besmettingen op school. 
Wat betekent dit voor uw kind? 
Het kan zijn dat uw kind besmet is met het coronavirus. Meestal worden kinderen daar niet erg 
ziek van. Zolang uw kind geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar school. 
Als later blijkt dat er in de klas meer besmettingen zijn, dan kan de GGD een aangepast advies 
geven. 
  
Klachten 
Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen goed in de gaten. Krijgt uw kind 
klachten die passen bij corona zoals: 
verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
hoesten 
benauwdheid of kortademigheid 
verhoging of koorts 
plotseling verlies van reuk en/of smaak. 
  
Doe dan meteen een zelftest. Ook als uw kind eerder negatief getest is of als er opnieuw 
gezondheidsklachten zijn. Als de zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak bij de GGD 
om de testuitslag te laten controleren. Uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen 
buiten het huishouden tot u de testuitslag weet. 
  
Heeft u kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij de GGD. 
Ook dan blijft uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden tot u 
de testuitslag weet. 
Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl. 
Op rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen. 
  
Meer informatie of vragen 
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Twijfelt u over de klachten van 
uw kind, bel dan met de GGD. Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op 
Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351. 
 



 

 


