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26 november 2021
De nieuwe regels Corona vanuit het RIVM
Alle gezinsleden gaan in quarantaine en laten zich testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt
10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona.
Bent u beschermd?
Blijf thuis en laat u dan 5 dagen na de testdatum van uw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD.
Dit is om te kijken of u uit quarantaine mag.
Als de testuitslag negatief is dan mag u stoppen met de quarantaine.
Maak hiervoor een afspraak bij de GGD via 0800-2035 of op coronatest.nl.
Bent u niet beschermd?
Blijf thuis en laat u zich dan 2 keer testen om het virus zo snel mogelijk op te sporen en de verspreiding ervan te
stoppen. De 1e test doet u meteen en de 2e test op dag 5 na het laatste contact met uw besmette
(coronapositieve) huisgenoot. Als de testuitslag negatief is, dan mag u stoppen met de quarantaine.
Ook kinderen tot 4 jaar moeten thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.

Sint
Woensdag 1 december komen de Sint en Pieten onze school met een bezoek verblijden. Wij zijn natuurlijk heel blij
dat dit feest, ondanks alle verscherpte maatregelen gewoon door kan gaan. Wij hadden gehoopt dat jullie als ouders dit leuke feest ook een beetje mee hadden mogen maken maar dat zit er helaas weer niet in. De kinderen van
de groepen 1 t/m 4 verzamelen zich woensdagochtend gewone tijd op het plein bij hun eigen meester of juf.
Dan gaan zij gezamenlijk naar binnen waar zij de Sint en Pieten op het podium zullen zien zitten.
Daarna zullen de Sint en Pieten de groepen 1 t/m 5 een bezoekje brengen en gaan de groep 6 t/m 8 hun supermooie surprises uitpakken. Om 12.15 uur gaat de school, zoals elke woensdag, weer uit.

Joyce
Joyce is op 27 oktober bevallen van een gezonde zoon, hij heet Ziya. Gefeliciteerd! Moeder en zoon maken het
goed.

