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Eerste nieuwsbrief
In deze eerste nieuwsbrief van 2021 willen u en jullie allen een goed en gezond 2021 toewensen!
Mag Zijn hand in het nieuwe jaar voor je zijn
om je de weg te wijzen.
Rondom je om je te beschermen.
Elke dag onder je om je op te vangen als je valt.
Boven je om je bovenal te zegenen!
We beginnen dit kalenderjaar anders dan alle andere jaren. Vorige week zijn we gestart met het online
onderwijs. Natuurlijk gaat er wel een keer iets mis, maar over het algemeen gaat het prima! Via de chat,
Google Classroom, videochatten, mailen en bellen, blijven we met elkaar in contact. Morgenavond is er
een persconferentie en zullen we horen of de lockdown wordt verlengd of dat we (voor een deel) weer naar
school mogen. Succes allemaal de komende week!

Coronamaatregelen
In de mail van 12 december 2020 heeft u de maatregelen kunnen lezen m.
m.b.t.
b.t. de schoolsluiting. In de
kerstvakantie is daar een extra regel aan toegevoegd m.b.t. het testbeleid voor kinderen.
Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar is aangescherpt. Het OMT heeft dit geadviseerd,
geadviseerd nadat bleek dat
de zogeheten ‘Britse variant’ van het coronavirus, die besmettelijker is dan eerdere varianten, rondgaat
onder basisschoolkinderen. Eerdere varianten van het virus leken zich minder te verspreiden op
basisscholen. Door deze leeftijdscategorie vaker te testen is de hoop dat er meer inzi
inzicht komt op de
verspreiding van het coronavirus bij jonge kinderen. Heeft uw kind klachten die kunnen wijzen op het
coronavirus? Dan kunt u uw kind laten testen bij de GGD. Een coronatest wordt sowieso dringend
geadviseerd in de volgende situaties:
-Als uw kind naast verkoudheidsklachten ook andere klachten heeft als hoesten, koorts en/of
benauwdheid.
-Als
Als uw kind ernstig ziek is met klachten die passen bij het coronavirus. Bel dan meteen de huisarts. Die
kan besluiten om het kind eventueel zelf te testen.
-Als
Als uw kind coronaklachten heeft en onderdeel uitmaakt van een bron
bron- en contactonderzoek of
uitbraakonderzoek. De GGD geeft in dit geval advies over het testen.
Alle basisregels zijn te lezen op de site van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
coronaregels/basisregels
Activiteitencommissie
Anneke Ringsma heeft afscheid genomen van de activiteiten
activiteitencommissie.
commissie. We willen haar hartelijk bedanken
voor haar inzet! Janet Veneman heeft haar plaats ingenomen. We wensen Janet veel succes!
Janet is de moeder van Eva en Thijs Hartman uit groep 1/2. Ze zal daarom samen met Jacqueline
Dunnewind, de klassenmoeder zijn van de kleuters. De klassenmoeder van groep 3/4 is Janneke
Roddenhof, van groep 5/6 Erlinde Pastoors en van groep 7/8 Anita van Klingeren.
Groen schoolplein
Vlak voor de kerstvakantie zijn we begonnen met het aanleggen van het groene schoolplein.
schoolplei Het voorplein
zal de komende maanden steeds ‘groener’ worden. Op het achterplein heeft de vader van Djillina een
begin gemaakt met het aanleggen van kunstgras in de pa
pannakooi.
nnakooi. We zijn hier heel blij mee! Hieronder
enkele foto’s.

Allemaal veel succes met het online onderwijs! Mochten er vragen zijn dan kan er altijd contact gezocht
worden met de leerkrachten via ‘Meet’ of de mail of u kunt bellen met 06-22973945
22973945 (Henk Martens) of met
0523-251247 (school).
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

