
   

Sterrenboognieuws 9 december 2021 

 
Corona op school 
Afgelopen week liep het aantal positief geteste leerlingen op. Helaas hebben we in overleg met het 
scholenteam van de GGD moeten besluiten om drie groepen naar huis te sturen. In totaal zijn er deze 
week vier groepen thuis geweest. Drie groepen komen gelukkig aanstaande maandag weer op 
school. Eén groep is in de komende week nog thuis.  
We hebben gezien dat alle kinderen het thuisonderwijs weer goed hebben opgepakt en zijn er 
ontzettende trots op dat iedereen vanuit huis enorm goed z’n best doet om de opdrachten te maken 
en op de afgesproken tijden online aanwezig te zijn.   
Ook willen we alle ouders bedanken voor de inzet en de positieve ondersteuning van jullie kinderen.  
We realiseren ons dat het niet altijd gemakkelijk is en dat het veel vraagt van jullie flexibiliteit.   
  
Voor de stabiliteit in de groep(en) zijn we als school verantwoordelijk om er alles aan te doen om de 
besmettingshaard te onderbreken. Daarom hebben we er in overleg met de MR voor gekozen om 
alle kinderen 10 dagen na het laatste contactmoment met de positief geteste persoon online 
onderwijs te geven. We hopen met deze beslissing te voorkomen dat we te maken krijgen met 
nieuwe besmettingen in dezelfde groep, waardoor we genoodzaakt zijn een groep in korte tijd nog 
een keer naar huis te sturen.  
Voor de kwaliteit van het onderwijs is het niet wenselijk dat de leerkrachten én goed online 
onderwijs geven, waarin ze beschikbaar zijn voor vragen én ook goed fysiek les geven. Voor de 
kinderen is het prettig dat er op de eerste dag na de thuiswerkperiode weer een gezamenlijke start 
met elkaar in de groep gemaakt kan worden.  
We hopen op jullie begrip voor deze keus.    
 
 
Kerst: Kersttruiendag en de kerstviering 
 
Op vrijdag 17 december hebben wij Kersttruiendag op basisschool de Sterrenboog! Het lijkt ons leuk 

om iedereen die dag in een kersttrui of met een kerstmuts te zien. Allebei mag natuurlijk ook.  

Op woensdag 22 december vieren we ‘s avonds helaas geen kerstviering in verband met de 

coronamaatregelen. Als gevolg hiervan hebben de leerlingen deze dag tot 14.15 uur les.  

Op donderdag 23 december hebben we, in plaats van de kerstviering op woensdag, een kerstontbijt 

in de eigen groep. Voor dit kerstontbijt hebben de kinderen een beker, bord, bestek en een tas 

nodig. Willen jullie dit op woensdag 22 december meegeven? Aan het einde van het kerstontbijt 

worden de bekers, borden en het bestek in de tassen gedaan, zodat deze mee naar huis kunnen.  

 

  

 

 

 



   

Zelftesten bij milde klachten 

De richtlijnen rondom testen en zelftesten bij milde coronaklachten zijn veranderd. Dat heeft het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten. 
Bij milde klachten kun je thuis een zelftest doen en is een PCR test niet noodzakelijk. Bij een 
negatieve zelftest mag je kind naar school. Bij een positieve zelftest moet je wel een afspraak maken 
voor een test bij de GGD.  
In onderstaande gevallen ga je bij milde klachten altijd naar de GGD voor een PCR test: 
- Bij aanhoudende milde klachten, ook na een negatieve zelftest.  
- Als klachten verergeren of als er sprake is van verlies van reuk of smaak.  
- Als je kind in quarantaine zit, omdat het in contact is geweest met een positief getest 
  persoon, maak je na vijf dagen een afspraak voor een test bij de GGD. Een zelftest is dan niet  
  geschikt.  
Heb je een kwetsbare gezondheid, ga dan bij milde klachten altijd naar de GGD. Een zelftest is 

minder betrouwbaar dan een test van de GGD.  

 

Data op een rij 

10 dec: 3de Adventviering 

17 dec: Kersttruiendag/ 4de Adventviering 

22 dec: Hele dag school 

23 dec: Kerstontbijt 

24 dec. t/m 7 jan.: Kerstvakantie 

20 jan: Studiedag leerlingen vrij 

9 februari: Kinderen hele dag vrij + adviesgesprekken groep 8 

10 febr: Adviesgesprekken groep 8 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VIOS Gym 
 



   

 


