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Corona 
Is uw kind positief getest op corona? Uw kind blijft thuis en mag pas weer naar buiten als het niet 
meer besmettelijk is. Uw kind is niet meer besmettelijk als het na 7 dagen (dag 0 is start klachten) 24 
uur volledig klachtenvrij is. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als uw kind langer dan 7 
dagen ziek is. Als uw kind helemaal geen klachten had toen het werd getest, en daarna ook geen 
klachten kreeg, dan is uw kind besmettelijk tot en met 7 dagen na de test. Overleg dit ook met de 
GGD. 

 
Kinderen onder de 13 hoeven na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als ze 
geen klachten hebben. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen 
zijn. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Mocht het kind milde klachten 
hebben, wordt u verzocht bij uw kind een zelftest af te nemen, bij een negatief resultaat mag hij/zij 
weer naar school.  

 
Om alle besmettingen goed in kaart te krijgen, vragen wij u het volgende: 
Als uw kind besmet raakt met het coronavirus, wilt u dan: 
De leerkracht en de directeur van de school op de hoogte brengen; 
in de berichtgeving doorgeven wat voor klachten uw kind heeft; 
of wij de naam van uw kind mogen noemen in de berichtgeving naar de ouders van de klas van uw 
kind. 
 

 
Rapporten inleveren 
Graag het rapport inleveren bij de eigen leerkracht als dit nog niet is gebeurd. 
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Margedag 
Donderdag 10 februari zijn alle kinderen vrij.  
 

Bereikbaarheid – wijzigingen 
Mochten er wijzigingen zijn in de gegevens die bij ons op 
school bekend zijn, zou u deze wijzigingen per mail willen 
doorgeven? Bijvoorbeeld een verhuizing, ander 
telefoonnummer, etc. Dan kunnen wij dit verwerken in ons 
systeem. U kunt dit doorgeven via jla@marenland.org 

 
 
Sportpret: dé sportles waar iedereen vanzelfsprekend mee kan 
doen 
Vind jij het fijn wanneer er een duidelijke structuur in de sportles zit? 
Sport je graag op een plek waar rekening wordt gehouden met jouw 
mogelijkheden en wensen? 
Én lukt het je niet om mee te komen in de reguliere sportvereniging? 
Dan nodigen wij jou van harte uit bij sportpret!  
 
Sportpret is een vereniging die sport en spel aanbiedt aan kinderen met 
een stoornis of beperking. De les wordt gegeven door een ervaren 
bewegingsagoog die iedereen succeservaringen en plezier kan bieden.  

Iedere week staat er een andere sport op het programma. Op deze manier krijgen de kinderen de 
kans om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.  
 
Sportpret vindt vanaf 24 januari elke maandag plaats in Sporthal de Ringen, van 18.00 uur tot 18.45 
uur. Mensen die hun kinderen willen aanmelden, meer informatie willen of die als vrijwilliger deze 
groep willen ondersteunen, kunnen contact opnemen met Janke Stalman, via: 

metmekaar@hotmail.com of 06 18 68 75 01. 
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