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Keek op de week 

3 december 2021 

Keek op de week - week 49 

Informatie 

• Wat te doen bij (milde) klachten 
M.i.v. 3 december is dit de regel: 
Kinderen met milde verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en 
verhoging tot 38 graden) mogen naar school komen wanneer er een negatieve zelftest is.  
Bij ergere klachten of een positieve zelftest wordt dringend geadviseerd om contact op te 
nemen met de GGD en je kind te laten testen 
 

• Zelf testen 
Alle bovenbouw leerlingen hebben maandag jl. 2 zelftesten meegekregen. De Rijksoverheid 
adviseert om 2 x per week een zelftest te doen. Als je de testen inderdaad gebruikt kun je 
aan het begin van de nieuwe week bij de stamgroepleider nieuwe testen ophalen. 
Bij een positieve zelftest wordt dringend geadviseerd om contact op te nemen met de GGD 
en je kind te laten testen. 
 
  

Aandachtspunten 

• Oudertevredenheidsonderzoek 
Enige tijd terug heb je via de mail van DUO Onderwijsonderzoek & Advies een verzoek 
gekregen voor het invullen van een oudertevredenheidsonderzoek. Omdat nog niet 
iedereen dit heeft gedaan is besloten de periode 1 week te verlengen. Hoe hoger de 
response, hoe betrouwbaarder de uitkomst! 
 

• Wij vragen de kinderen van de midden- en bovenbouw zoveel mogelijk hun gymtas na de 
gym mee naar huis te nemen en hem de week erop weer mee terug te nemen. Daardoor 
hopen wij dat er minder tassen door de gang zullen slingeren.  
 

Maandag 6 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Dinsdag 7 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Oeroeboeroe Stamgroepleider Vandaag staat Angela Spanbroek voor de groep 

Luistervink Stamgroepleider Vandaag staat Evert Joosse voor de groep 

   

 

Woensdag 8 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel gym De bus vertrekt om 08:15 vanaf de parkeerplaats. 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag staat Angela Spanbroek voor de groep 
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Donderdag 9 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 10 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief gym De bus vertrekt om 8.30 uur! Wees op tijd. 
Graag de maat van de gymschoenen thuis checken. Er zijn 
veel kinderen die te kleine schoenen hebben! 

   

 

Nieuws van de bibliotheek 

Bij de bibliotheek kun je ook luisterboeken 

voor kinderen lenen! Om lekker bij te 

relaxen.  

Wil je meer actie in de kerstvakantie? Dan 

kan je kind meedoen met een gave workshop 

van Mad Science.  

Lees er meer over in dit bieb&boekennieuws 

Groet en veel leesplezier 

van Connie (leesconsulent op school) 

 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Startnest

