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Covid 19 
Vanaf vandaag is het beleid omtrent zelftesten bij milde klachten aangepast. U mag voor uw 
kind een zelftest gebruiken als hij/zij milde klachten heeft die passen bij COVID-19. Denk 
hierbij aan verkoudheidsklachten, een kuchje of keelpijn. Test uw kind op de zelftest 
negatief, dan mag hij/zij naar school. Test uw kind positief, maak dan een afspraak bij de 
GGD om de uitslag te laten bevestigen. Wij vragen u de leerkracht van uw kind te informeren 
als uw kind milde klachten heeft, maar negatief heeft getest middels een zelftest. Verdere 
informatie omtrent deze wijziging kunt u vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/testen/zelftesten 
 
Zelftesten: 
Er geldt een dringend advies voor kinderen van groep 6, 7 en 8 én alle medewerkers van de 
school om twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen zijn preventief, dus ook als 
er geen klachten zijn. Dit advies geldt voor iedereen, ook voor gevaccineerde. Het is de 
bedoeling dat de testen aan de scholen worden geleverd. Zodra de testen binnen zijn, 
krijgen de kinderen deze mee naar huis. Op dit moment is er nog geen verdere informatie 
over het invoeren hiervan. 

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan alle 

huisgenoten (dus ook de kinderen) in quarantaine. Scholen kunnen in overleg met de MR 

aanvullende maatregelen nemen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u berichten  

 

Wij realiseren ons dat het thuishouden van kinderen lastig kan zijn voor ouders/verzorgers in 

combinatie met het eigen werk. Toch willen wij u met klem verzoeken zich aan de 

maatregelen m.b.t. het thuishouden bij klachten en testen te houden. Kinderen worden niet 

altijd ziek van het coronavirus maar geven dit wel door, ook aan onderwijspersoneel. 

Wanneer leerkrachten uitvallen, zullen er nog meer kinderen thuis komen te zitten. Wij 

vragen daarom aan iedereen om de gegeven adviezen m.b.t. testen en quarantaine op te 

volgen.  

Voor alsnog gelden op de Brink de volgende maatregelen:  

• Ouders mogen alleen op afspraak de school in.   
• De inloop in de onder- en middenbouw komt te vervallen; u mag uw zoon/dochter in 

de ochtend dus helaas niet meer naar de klas brengen.   
• Heeft u een afspraak op school, dan dient u een mondkapje te dragen en 1,5 meter 

afstand te houden tot anderen.   
• Heeft u corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak.   
• Oudergesprekken vinden voorlopig digitaal plaats.   
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De Sint 
Het Sinterklaasfeest is vandaag gevierd. De Sint is vanwege corona alleen gekomen. 
Hij werd langs alle hallen begeleid door juf Lisa en juf Susan. 
In de bovenbouw hebben we dit jaar gekozen voor het versieren van tassen als surprise. 
Zoals u op onderstaande foto’s van groep 7/8B en 7A kunt zien, is het versieren bij de 
meeste kinderen aardig gelukt. Helaas waren er ook nog wat teleurstellingen en hopen we 
dat u er volgend jaar allemaal op toe ziet dat uw kind een mooie surprise maakt voor een 
ander kind. 
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Voor op de agenda 

• Vrijdag 3 december 2021: Sintviering, alle kinderen vrij om 12.15 uur 

• Vrijdag 17 december 2021: Kerstbrunch!!!! (verplaatst) 

• Vrijdag 24 december 2021 t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie 
 

Kerst 

Op vrijdag 17 december zullen wij voor de kinderen van 11.00 tot 13.00 uur een kerstbrunch 

houden. Let op! Deze datum is dus verplaatst, dit was oorspronkelijk gepland op                    

23 december! 

Uw kind(eren) mogen op die dag feestelijk verkleed op school komen. Het eten en drinken 

wordt volledig verzorgd. 

 

Nog enkele Sintfoto’s 

Gele Hal 
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Rode en blauwe hal 
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Pietengym bij meester Michael 

Team brink 
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