
 

 

 
 

 

  
 

Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Kerstwoensdag 
Na het afscheid van Sinterklaas komt de school steeds meer in kerstsfeer. Dank daarvoor, 
helpende ouderhanden!  
Kerst valt dit jaar op de PWA op woensdag 15 december. 

Deze woensdag is uitgeroepen tot Kerstfeestdag.  
In iedere groep maken we er een gezellige dag van, met foute kersttruien of onesies. En… met 

een speciaal programma. Dat Kerstprogramma ziet er in iedere groep anders uit 
Rekenen? Taal? Dat komt de dag erna wel weer! 

 

Geen diner met kerstcafé dus dit jaar; maar dat doen we volgend jaar gewoon weer! 
 

Continu, en nu? 
Op 30 november kregen alle ouders / verzorgers een brief in hun mailbox waarin de invoering werd 
aangekondigd van het continurooster per 8 maart 2022. In die brief werd ook gezegd dat ouders die voor 
de tijd tussen 14.00 uur en 15.15 uur écht geen opvang voor hun kind(eren) hebben, konden mailen met 
de directie. Er zou dan, samen met Brood en Spelen, gezocht worden naar een noodoplossing. In verband 
met de planning en de organisatie kan dit nog tot 20 december. 
 

Testen? Thuis? Open? Dicht? 
Er zijn winkels en andere bedrijven waar de hele dag niét over corona gepraat mag worden. Begrijpelijk. 
Toch ontkomen we er in dit weekblad even niet aan. We stippen een paar belangrijke punten nog een keer 
aan: 
 

Blijven de scholen open of gaan ze toch een week eerder dicht? Dat is op dit moment niet duidelijk. Het 
kabinet wil de scholen open houden; daar houden we dan ook rekening mee. 
 

Bij milde klachten - u kent het rijtje inmiddels uit uw hoofd - mag een thuistest gebruikt worden. Bij een 
positieve uitslag is het advies om een test bij de GGD te doen. 
Sommige ouders laten hun kind liever niet testen bij de GGD, bijvoorbeeld door hun eigen ervaring 
daarmee. Van ouders die wél met hun kind bij de GGD zijn geweest, horen we dat de GGD echt de tijd en 
de rust neemt om de kinderen zo prettig mogelijk te testen. De test zelf is snel voorbij. Er zijn kinderen die 
meerdere keren zijn geweest en ook bij de tweede keer rustig de test deden.    
 

Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen een aantal thuistesten mee naar huis. Het advies is twee keer 
per week te testen, ook zonder klachten. Door preventief te testen kun je in de gaten houden of je toch 
ongemerkt besmet bent. De levering van de testen wordt verwacht op vrijdag 10 december. 
 

Als in een groep drie kinderen positief testen binnen zeven dagen, wordt contact opgenomen met de GGD. 
In overleg daarmee wordt besloten of de groep in quarantaine geplaatst wordt. Als een groep in 
quarantaine gaat, kan een leerling op dag 5 - na een negatieve GGD-test - uit quarantaine. Een thuistest 
volstaat in dat geval niet. Als de meeste kinderen weer naar school kunnen, kan er weer normaal 
onderwijs gegeven worden. 
 

Dit is een richtlijn. In ieder apart geval zal nauw contact onderhouden worden tussen school en de ouders. 
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Nieuw gezicht op locatie Donge 
Na de vakantie zal locatie Donge een conciërge hebben. Hij stelt zich 
hieronder voor: 
 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen als de nieuwe conciërge op 
school. Ik ga na de kerstvakantie starten op de maandag, woensdag en 
vrijdag. Mijn naam is Ben Geutjes, ik ben 67 jaar jong en gepensioneerd in 
2021.  
Voor mijn pensioen heb ik ruim 45 jaar gewerkt in corporatie land waarvan de 
laatste 15 jaar als verhuur-makelaar, maar dit stokje heb ik doorgegeven. 
Naast mijn werk woon ik met veel plezier samen met mijn vrouw en samen 
hebben wij 3 geweldige kinderen. Mijn hobby’s zijn : voetbal en de Tour de 
France kijken, op vakantie gaan, uit eten gaan, wandelen met mijn 2 katten. Ik 
heb er in ieder geval veel zin in. Mocht u nog vragen hebben of wilt u een 
praatje maken, kom dan gerust langs.  
Tot snel, Ben 

 

Gefeliciteerd! 
In deze week feliciteren we op 11 december Jesper (gr.8a), Lars (gr.4b) en Kyler (gr.7a); op 12 december 
Basma (gr.8b); op 13 december Xander (gr.8b), Jimmie (gr.1/2b) en Mila (gr.6b); op 14 december Dean 
(gr.5b) en op 17 december Chloë (gr.1/2d), Abigail (gr.7b) en Kyan (gr.6b) 
 
 

 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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