
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 13 03-12-2021   
  
 
Agenda 

December 23 Kerstviering 

 27 december-10 januari Kerstvakantie 

 
 
Schoolfruit 

 

 
Dinsdag mandarijn 

Woensdag appel 
Donderdag peer 

 

 
 
Algemeen 

Langzaam maar zeker keren de leerlingen en leerkrachten van de drie groepen die in quarantaine 
moesten weer terug op school. 
Er zijn ook wel een aantal kinderen thuis, met of zonder corona, doordat familieleden besmet zijn, 
door de buikgriep die heerst en doordat de regels rondom verkoudheid weer aangescherpt zijn. 
 
Het thuisonderwijs verloopt nu nog op verschillende manieren.  
Wanneer een leerkracht vanuit thuis moet werken omdat hij/zij in quarantaine zit, is de hele dag 
online werken met de kinderen die thuis zitten goed te organiseren. Dit kan ook als we over een 
extra leerkracht beschikken die geen vervangingen hoeft op te vangen. Als de leerkrachten weer 
op school nodig zijn voor hun eigen groep dan staat er voor de kinderen werk klaar in TEAMS en 
hebben zij op afgesproken momenten contact met de leerkracht op school. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 en de leerkrachten dragen een mondkapje in de wandelgangen en 
dat gaat uitstekend! Verder hebben we van de GGD informatie gekregen over de zelftesten (zie 
bijlage). De zelftesten hopen we maandag op school te ontvangen. 
 
We hebben deze week, in overleg met de MR, besloten om de lessen, in ieder geval tot aan de 
kerstvakantie, weer in de basisgroepen te organiseren voor unit 3 en unit 4 (groep 5 t/m8).  
Unit 2 (groep 3-4) is hier een uitzondering op, zij hebben meer begeleiding nodig in hun 
niveaugroepen. Het risico dat de hele unit in quarantaine moet is groter, maar juist deze leerlingen 
lopen risico om wederom achterstanden op te lopen en dat willen we voorkomen.  
Unit 1 werkt in deze periode al in basisgroepen.  
Het buitenspelen ging al in units verspreid over de gehele speelplaats en dat handhaven we. 
 
Ik hoop dat we snel kunnen concluderen dat alle maatregelen aanslaan. 
Marja Derks, directeur 
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                  Sinterklaasviering op school 

 
Afgelopen woensdag was de Sint op school! 

Het was een leuke en rustige dag, 
de kinderen hebben genoten. 

OR bedankt voor het organiseren van deze dag. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              Hieperdepiep 

 
  
 

       ♪♪   Vanessa Baczewka  ♪  Jason Franssen ♫    

                                                                                                                      

♪ Djem Meijer ♪♪  Esmee Spee ♪        

   

      ♪   Nana Alkhalifa  ♫  Ahsen Ayhan  ♪♪ 
 

               ♪  Aysima Ahan  ♪♪  Femme van Lent ♪ 
 

  ♫  Juf  Manuela ♪♫ 

 
 

Fijn Sinterklaasweekend ! 
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brief voor ouders/verzorgers 
 
 
 

  
  
Geachte ouders/verzorgers,  
  
Met ingang van vrijdag 3 december, verandert er iets in het testbeleid. U mag in bepaalde 

gevallen een zelftest gebruiken als uw kind verkoudheidsklachten heeft. Dit mag alleen als:   
  

uw kind niet tot een hoogrisico-groep behoort,  
U- Uw kind niet ernstig ziek is. Bel de huisarts als uw kind ernstig ziek is.  
uw kind niet in quarantaine zit. Voor quarantaine gelden andere regels.  
uw kind niet vaak met kwetsbare mensen omgaat, zoals oudere personen.  
  
Heeft uw kind klachten en heeft u een zelftest gedaan? Dan geldt het volgende:   
  

• is de test negatief, dan mag uw kind naar school als uw kind fit genoeg is. Blijven de 
klachten langer? Doe dan de volgende dag weer een zelftest.  

• is de test positief, dan blijft het hele gezin thuis en maakt u zo snel mogelijk een 
testafspraak bij de GGD.   

  
Doet u liever geen zelftest bij uw kind als het klachten heeft? Dan kunt u uw kind direct bij de GGD 
laten testen. Uw kind moet dan thuisblijven totdat de uitslag bekend is.  
  

Let op: als uw kind in quarantaine zit, moet er op dag 5 opnieuw een test worden uitgevoerd. Dit mag 
géén zelftest zijn, maar een PCR-test. Uw kind moet deze dag de ‘dag 5-test' laten doen bij de GGD.   
Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl, of bel de GGD via 088 – 144 71 23.  
  

Met vriendelijke groet, 

 

Coronateam voor scholen en kindercentra 

GGD Gelderland-Zuid   
  
  

  
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/

