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Meester Bram is weer papa geworden!
Hallo allemaal,
Ik ben er al een tijdje, maar toch wil ik me graag nog even aan jullie
voorstellen. Ik ben Guus van Dommelen en geboren op 30 januari. Het
gaat heel goed met mama, papa, grote broer Tijn en mijzelf. Ik kan al
heel goed flesjes drinken, slapen, huilen en luiers vol poepen. Ik lach
ook heel vaak en hoop jullie binnenkort allemaal een lachje te kunnen
laten zien.
Veel liefs Guus

Verschillende units in quarantaine
Hoewel we in de vorige Doelpuntjes nog konden mededelen dat er geen positieve besmettingen op onze
school waren geweest moet ook Den Doelhof er nu helaas aan geloven. De afgelopen twee weken zijn
verschillende units in quarantaine gemoeten. Dit brengt gedoe met zich mee. Voor de kinderen, voor u en
voor ons. Laten we hopen dat het tot aan de meivakantie nog meevalt maar garanties voor de komende
weken hebben we helaas niet.
Dat het naar huis sturen van groepen ook vragen oproept, begrijpen we natuurlijk. De meest gestelde vragen
hieronder voor u op een rijtje.
Waarom gaat de hele unit in quarantaine bij één positieve besmetting?
Wij hebben veelvuldig met de GGD gesproken over dit punt omdat we bewust het unitonderwijs hebben
losgelaten en in unit 3 t/m 8 de hele dag in stamgroepen (zeg maar op de oude manier zoals bij klassikaal
onderwijs) werken. Wij krijgen toch het advies van de GGD om de volledige unit in quarantaine te sturen
omdat we niet kunnen garanderen dat er gedurende schooltijd geen contact is met leerlingen uit de andere
stamgroep(en).
Dan zouden we de speelplaats moeten splitsen in verschillende vakken waar de leerlingen tijdens
pauzemomenten niet met elkaar in contact kunnen komen. Ook de inloop zou dan gescheiden moeten
plaatsvinden. De hoeveelheid groepen die we hebben, maakt het niet mogelijk en wenselijk om op deze
manier te gaan werken.
Uit onze ervaring is ook gebleken dat de positieve besmettingen die gemeld worden op testdag 5 niet persé
uit dezelfde stamgroep komen. Dit is eigenlijk ook logisch want de besmettingen vinden natuurlijk niet enkel
en alleen op school plaats.
We zullen het dus nog even met z’n allen moeten volhouden. Hopelijk spelen de tijd, het naleven van de
regels en het goede weer een belangrijke rol in het omlaag krijgen van het aantal besmettingen.
Waarom wordt de quarantaine soms verlengd?
Het kan zijn dat wanneer we nóg een positieve besmetting binnen krijgen van een unit die al in quarantaine
zit, het laatste contactmoment daardoor voor de kinderen verandert. Er wordt dan opnieuw gekeken wat het
laatste contactmoment is en hoe lang de quarantaine moet duren. We begrijpen dat het vervelend is om de
testafspraak weer te moeten verzetten, maar kunnen ook hier niet anders dan het advies van de GGD
opvolgen. Alle adviezen zijn er tenslotte op gericht om nog meer besmettingen te voorkomen.
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Waarom hoeft soms bij een besmetting niet de hele unit in quarantaine?
Samen met bron- en contactonderzoek en de GGD scholendesk wordt bekeken of uw kind nauw contact is of
overig contact. Er moet duidelijk zijn dat de besmette persoon maar met enkele kinderen in contact is
geweest. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om personeelsleden die korte tijd in de unit zijn geweest of een
vaste werkplek hebben gehad.
Mag ik mijn kind thuishouden tot aan de meivakantie?
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en dat zijn ze ook onder de huidige omstandigheden. Toch kunnen we
ons voorstellen dat er situaties zijn die leiden tot bovenstaande vraag. Overleg in dit geval met de
schoolleiding wat de mogelijkheden zijn.
Tip: wanneer u uw kinderen laat testen, kan het wellicht handig zijn om een DigiD aan te vragen. U heeft dan
sneller de uitslag, waardoor uw kind wellicht eerder weer naar school mag. Wanneer u een DigiD aanvraagt,
ontvangt u binnen 3 werkdagen een activatiecode per post.
Tot slot
We zijn in elk geval super tevreden over de manier waarop de kinderen die in quarantaine hebben gezeten
het thuiswerken oppakken en zich inzetten tijdens de online momenten! Bedankt allemaal voor de
flexibiliteit en het kunst- en vliegwerk dat jullie moeten verrichten om het thuis geregeld te krijgen.

Koningsspelen op Den Doelhof
Ben Bizzie heeft ons een draaiboek bezorgd met leuke spellen die
in de unit of buiten ‘coronaproof’ gespeeld kunnen worden. Elke
unit probeert op aangepaste wijze hier invulling aan te geven.
Ook dit jaar worden de Koningsspelen traditiegetrouw zingend en
dansend gestart met een lied van Kinderen voor Kinderen. De titel
van het lied is ‘Zij aan zij’ en sluit naadloos aan op het thema van
de Koningsspelen dat dit jaar IK+JIJ=WIJ is. Dansen en zingen jullie
al mee?
Klik op onderstaande link om het lied te beluisteren en leuke
dansinstructies te bekijken:
Kinderen voor Kinderen - Zapp
Tasjes Oranjecomité
In de vorige Doelpuntjes heeft u kunnen lezen dat alle kinderen op school een tasje uitgereikt krijgen met
een opdrachtenkaart voor een wandel- of fietstocht. Afgelopen week zijn deze tasjes uitgereikt. De kinderen
die niet op school waren, kunnen het tasje t/m maandag nog meenemen. Komt uw kind niet meer op school
dan kunt u een mail sturen naar koningsdagmeijel@gmail.com en kunt u het tasje ergens ophalen.

27
29

Koningsdag; vrije dag
MR-vergadering

Mei 2021

April 2021

Kalender
3 t/m 12 Meivakantie
13, 14
Hemelvaart; vrij

24

Pinksteren; vrije dag
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