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Aanpassing protocol coronamaatregelen
Afgelopen week is er weer een nieuwe versie van het protocol m.b.t. coronamaatregelen
voor het basisonderwijs verschenen. Één van de belangrijkste wijzigingen heeft
betrekking op het thuisblijven van de kinderen.
Tijdelijk mogen alle kinderen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar
school.
Verder geldt het volgende:
Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als:
 Het positief getest heeft op het coronavirus.
 Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die
gepaard gaat met benauwdheid en koorts. Het kind moet thuisblijven tot de
klachten 24 uur verdwenen zijn. Het hoeft niet getest te worden. Bij ernstige
klachten bel je de huisarts. Als een kind koorts of benauwdheidsklachten
heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis.
 Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavirus.
 Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met koorts of
benauwdheid en diegene nog geen negatieve testuitslag heeft ontvangen.
 Het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Een kind (tot dertien jaar) mag naar school als:
 Het negatief getest heeft op het coronavirus.
 Het verkouden is zonder koorts of benauwdheid, beginnende keelpijn heeft
of een snotneus heeft.
 Het bekende hooikoortsklachten heeft.
 Het is teruggekomen uit een land met een negatief (oranje of rood)
reisadvies. Ouders of oudere kinderen moeten in dat geval wel tien dagen in
quarantaine. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun quarantaine niet halen
of brengen.
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Even voorstellen….
Hallo,
Mijn naam is Duygu Berberoglu. Ik ben 18 jaar en woon in Blerick
samen met mijn ouders en zus. Ik ben een stagiaire van groep 4/5
(Klas van Winnie). Komend jaar kom ik stage lopen op t’
Sterrenpad. Elke dinsdag, woensdag en donderdag ben ik hier te
vinden. Ik zit op Gilde Opleidingen Groenveld in Venlo en ik volg de
opleiding Onderwijsassistente. Ik zit momenteel in mijn examen
jaar (3e jaar).
Ik verwacht een leuke stage periode en dat ik me vooral ga vermaken hier met de leuke
kinderen en de gezellige collega’s. Ik vond het al altijd leuk om met kinderen bezig te
zijn. Ik wil ze graag nieuwe dingen leren en zie ze graag ook groei in hun ontwikkeling
en daar wil ik een deel van uitmaken.

Sportdag
Afgelopen woensdag hebben we weer genoten van een geweldige
sportdag.
Dit jaar zijn we uitgeweken naar sportpark Vrijenbroek, omdat we
daar meer mogelijkheden hebben m.b.t. de sportactiviteiten en de
materialen die aanwezig zijn.
Het weer was goed en de reacties van de kinderen en de ouders
waren positief.
Met dank aan het team, de meehelpende ouders en de
Oudervereniging kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
schoolactiviteit

Vervanging
Afgelopen weken is het al geregeld voorgekomen dat leerkrachten ziek zijn geweest of
i.v.m. corona gerelateerde klachten niet naar school mochten komen en langer
thuiszaten, omdat ze getest moesten worden.
Het vinden van vervangers was al een probleem en wordt steeds problematischer,
omdat er gewoonweg niemand beschikbaar is. De maatregel met het versneld en met
voorrang testen van onderwijzend personeel zal helpend zijn. Echter is de praktijk
weerbarstiger en duurt het testen en het wachten op een uitslag beiden langer dan 24
uur.
We stellen alles in werking om groepen niet naar huis te hoeven sturen. Het is ons tot nu
toe nog steeds gelukt een vervanger in te zetten of het intern op te lossen met het
schuiven of extra laten werken van eigen personeel
De ontwikkelingen baren ons echter wel zorgen.

2

Belangrijke data oktober
Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek t/m 11 oktober het thema is: En toen?
Viering verjaardag alle leerkrachten
Donderdag 1 oktober
Start mediatorentraining
Zondag 4 oktober
Werelddierendag
Maandag 5 oktober
Dag van de leraar - OV-vergadering 19.30 uur
Woensdag 7 oktober
Informatieavond groep 8 (voortgezet onderwijs) – 19.00 uur
Dinsdag 13 oktober
Stoeltje passen nieuwe leerlingen
Herfstvakantie
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Maandag 26 oktober
Instroommoment nieuwe leerlingen
Zaterdag 31 oktober
Halloween
Volgende nieuwsbrief donderdag 29 oktober

Welk boek leest u (voor)?
Veel leesplezier!!!!
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