
 

 

 
 

 

  

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

Na dinsdag 
Op dinsdag 25 januari hielden premier Rutte en minister Kuipers een persconferentie. Verschillende 
coronamaatregelen werden versoepeld en de regels voor het onderwijs werden aangepast. 
 

Wat zijn nu – na 25 januari – de afspraken waar we ons als school aan houden? 
Kinderen met klachten of corona blijven thuis. Ook als ouders twijfelen, verdient thuisblijven de voorkeur. 
De nieuwe maatregelen betekenen ook dat kinderen na contact met een besmet persoon niet meer in 
quarantaine hoeven, als ze geen klachten hebben. 
Ook hoeven niet meer hele groepen in quarantaine als er drie of meer besmettingen zijn.  
Wel kan het zo zijn dat leerkrachten – tenslotte ook mensen – besmet raken. In dat geval zal het vaak zo 
zijn dat de klas thuis moet blijven. Vervangende leerkrachten zijn niet zomaar te vinden. 
Overigens kan in samenspraak met de GGD nog wel in een uitzonderlijke situatie besloten worden een 
groep in quarantaine te plaatsen. 
Kinderen met milde klachten als niezen, hoesten en keelpijn mogen na een negatieve zelftest weer naar 
school. Het dringende advies is nog steeds om kinderen van groep 6, 7 en 8 twee keer per week een 
zelftest te laten doen. Voorlopig krijgen de kinderen deze tests nog mee van hun leerkracht. 
En daarnaast wassen we natuurlijk onze handen regelmatig en dragen kinderen van de groepen 6, 7 en 8  
in de gangen een mondkapje. 
 

Bij dit weekblad vindt u als bijlage ook het protocol voor het basisonderwijs. Voor wie alles nog eens op 
zijn gemak door wil lezen. 
 

Afspreken? 
In de komende weken krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis.  
Dit eerste rapport bespreken we graag met u tijdens een online 10-minutengesprek.  
Voor dat gesprek kunt u binnenkort een afspraak inplannen. U krijgt daarvoor een 
inlogcode toegestuurd via de mail, met als afzender Schoolgesprek.nl.  
De ouders / verzorgers van de groepen 8 krijgen de mail een dezer dagen, bij de ouders / verzorgers van 
de andere groepen gebeurt dat aan het eind van de komende week. 
 

Nieuws van juf Janine 
Juf Janine gaat ons helaas verlaten. Na 7 jaar op de PWA verschillende groepen les gegeven te hebben, 
wordt zij na 1 maart onderwijsadviseur. De studie onderwijswetenschappen die ze vorig jaar afrondde, 
komt zo nog beter tot zijn recht. We wensen Janine heel veel succes en plezier in haar nieuwe baan. 
Juf Janine is nu actief in vier groepen. 
In groep 5b en groep 7a zal juf Sylvia het stokje van juf Janine overnemen. 
Groep 3b krijgt niet meer om de week op vrijdag juf Janine, maar om de week op donderdag juf Angela. 
Voor de vrijdagen in groep 3a wordt gezocht naar een oplossing, maar daar gaan we in de komende week 
uitkomen. 
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MR en meer 
Binnen onze school zijn we heel blij met onze medezeggenschapsraad; ouders en leerkrachten die 
meedenken over het beleid van de school. 
Onze school is onderdeel van de Scholengroep Holland en via de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de GMR, kan ook meegedacht worden over het beleid van de Scholengroep. 
Het kan gaan over de begroting, maar ook over actuele zaken als de ventilatie op scholen. 
De GMR geeft feedback en advies over beleidsstukken, maar er zijn ook onderwerpen waar goedkeuring 
van de GMR voor nodig is. Namens onze school is Nicolette van Wageningen personeelslid van de GMR. 
Zij houdt nauw contact met de voorzitter van onze MR. 
De GMR zoekt naar ouder-leden. 
Geïnteresseerde ouders / verzorgers melden zich per mail via gmr@scholengroepholland.nl!  
 

Meepraten 
De scholen in Nieuwerkerk zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Aan den IJssel’. Het is de 
bedoeling dat met ingang van volgend schooljaar een steunpunt wordt 
ingericht voor ouders / verzorgers om zo beter te kunnen informeren en 
adviseren bij de zoektocht naar passend onderwijs. 
‘Ons’ samenwerkingsverband gaat daarvoor aansluiten bij PPO Rotterdam en 
Koers VO.  
De werkgroep die dit steunpunt voorbereidt, wil daarover graag met ouders / verzorgers van gedachten 
wisselen. Daarom wordt op dinsdag 22 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur een online focustafel 
georganiseerd. Geïnteresseerde ouders / verzorgers melden zich per mail aan bij info@aandenijssel.nl, 
onder vermelding van voor- en achternaam en e-mailadres. 
 

Gefeliciteerd! 
In deze week feliciteren we op 29 januari Sara (gr.8b); op 30 januari Thomas (gr.1/2e); op 31 januari Eva 
(gr.1/2d); op 1 februari Jayden (gr.1/2c); op 2 februari Jayvie (gr.6a) en op 4 februari Nina (gr.1/2e). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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