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Lampionnen
Aangezien we dit jaar geen lampionnenshow konden houden, hieronder een paar foto’s van de mooie
lampions die zijn gemaakt.

Corona update vanuit het Kernteam
Inmiddels zitten we al in november en zijn we met zijn allen opnieuw in een soort van lockdown
beland. Voor de basisscholen in Nederland verandert er (nog) niet zoveel. We blijven ons aan de
regels uit het gezamenlijke protocol houden. Het kernteam corona van Marenland en Noordkwartier
houdt alles scherp voor ons in de gaten en past zo nodig protocollen voor ons aan.
Inmiddels hebben veel scholen te maken gehad met 1 of meerdere corona gevallen. Dit roept vragen
op hoe hiermee om te gaan op de betreffende school.

Hieronder de laatste aanpassingen uit het voor ons geldende protocol:
Een leerling heeft corona en is op school geweest. Moet de leerkracht (getest en negatief) in
quarantaine? Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling, maar ook tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden. En als een kind onder de 12 positief test, zijn de contacten op school in principe
dan ook overige contacten (geen quarantaine, maar wel gedurende 14 dagen de gezondheid in de
gaten houden). Alleen de personen waarmee echt frequent en intensief contact is geweest in de
besmettelijke periode worden als nauw contact (10 dagen quarantaine) beschouwd. Hieronder vallen
bijvoorbeeld groepsleiders op kinderdagverblijven of oppasoma’s die uitgebreid met het kind
knuffelen en het kind verzorgen.
Als de leerkracht hieronder valt en dus in quarantaine zit, geldt het volgende: Iemand die in
quarantaine zit moet altijd de quarantaine periode volmaken.
Een huisgenoot van een medewerker (leerkracht) heeft corona. De medewerker is getest en de
uitslag is negatief. Moet de leerkracht dan thuisblijven en in quarantaine en voor hoe lang? Iemand
die in quarantaine zit moet altijd de quarantaine periode volmaken. Wanneer een leerkracht in
quarantaine is en niet ziek is, kan deze medewerker thuisonderwijs verzorgen via Teams of andere
werkzaamheden doen ten behoeve van de groep of school. Er zijn leerkrachten die de eigen groep
lesgeven via Teams met bijvoorbeeld een onderwijsassistent in de klas.
Zodra er op school iemand positief is getest op corona nemen wij direct contact op met de GGD. We
hebben hiervoor een vast contactpersoon die altijd voor ons bereikbaar is. Samen bepalen we dan
onmiddellijk de te nemen vervolgstappen en worden ouders geïnformeerd. Namen noemen mogen
wij niet, tenzij ouders van betreffende leerling hiertegen geen bezwaar hebben.
In de bijlage een nieuwe versie van het protocol vanuit de PO-Raad.

Voortgezet Onderwijs
Elk jaar organiseren Marenland en Noordkwartier samen met de VO-scholen in onze regio een
voorlichtingsavond in de Molenberg. Helaas kan de avond door de corona-maatregelen dit jaar niet
doorgaan.
Samen met het VO hebben we een folder ontwikkeld, die de leerlingen deze week meekrijgen. In de
bijlage kunt u de folder ook vinden.
Daarnaast gaat 26 november de website www.voinderegio.nl online. Hierop presenteren de VOscholen in onze regio zich en kunnen ouders een afspraak aanvragen.
We hopen hiermee toch te kunnen voldoen aan de behoefte aan informatie over het VO.

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

