
   

Sterrenboognieuws 3 februari 2022 

 
Corona op school 
Het zal jullie niet verbazen dat er ook op school in verschillende groepen kinderen afwezig zijn, 
omdat ze een positieve coronatest hebben. Het is helaas voor ons niet haalbaar om jullie elke keer 
op de hoogte te houden van de besmettingen in een groep. We willen jullie vragen om in deze 
periode de kinderen goed in de gaten te houden en bij twijfel ’s ochtends een zelftest af te nemen. 
We horen regelmatig van ouders dat kinderen met een positieve testuitslag geen klachten hebben en 
ook geen klachten ontwikkelen. Gelukkig maar! Om zoveel mogelijk verder gaande besmettingen 
onder groepsgenoten en medewerkers te voorkomen volgen we onderstaand advies van het RIVM.  
Het scholenteam van de GGD geeft aan dat je mag tellen vanaf de dag dat de zelftest positief is.  
 
Getest met klachten 
Bent u getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 14 dagen, geteld vanaf de datum dat u 
klachten kreeg. U mag eerder uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij corona 
én het minimaal 7 dagen geleden is dat u klachten kreeg. 
Heeft u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen, dan blijft u altijd 14 dagen in isolatie. U 
telt deze 14 dagen vanaf het begin van uw klachten. 
 
Getest zonder klachten 
Het kan zijn dat u géén klachten had toen u getest werd en ook geen klachten heeft gekregen. Dan 
duurt de isolatie 7 dagen, geteld vanaf de datum dat u werd getest. 
Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gelden de regels zoals die staan bij 
getest met klachten. U gaat dan een nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal dagen vanaf de 
datum dat u klachten kreeg. 

https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis 

 
 
Wisseling stagiaires  
Het einde van de eerste stageperiode van onze stagiaires zit er op.  
Maud (groep 3) gaat starten met een andere opleiding. 
Sanne (groep 6) gaat haar minor doen en Floris (groep 1/2b) gaat naar een andere school. 
Nina (groep 7) en Kyra (groep 4/5) blijven in dezelfde groep. 
Monique (groep 8) gaat naar groep 6. 
 
We wensen Nina, Kyra en Monique nog een heel fijne tijd toe op de Sterrenboog en Maud, Sanne en 
Floris heel veel succes met hun nieuwe uitdaging.  
 
 
Oproep van de GGD: 
 
Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel verandert, voor ouders en 
kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen er bij 
ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor 
nodig! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Fcovid-19-thuis&data=04%7C01%7C%7C00b1c96ca0284aa616b808d9e65bf82e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637794104981386244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kM7isXRE4D4FZvA5wW2yfMrvcPoILDQ7Tl2ykuDvP5Q%3D&reserved=0


   

 
Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 minuten, meedoen is volledig anoniem en dankzij jouw 
antwoorden kunnen wij ouders beter helpen. 
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap. 
 

 

Data op een rij 

9 februari: Kinderen hele dag vrij  

7 t/m 11 febr: Adviesgesprekken groep 8 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken in Teams 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

11 maart: NL-DOET middag 

 
Bijlage: 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=g8p7nnap

