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ZELFTEST

JARIG…
In januari

Vandaag hebben de kinderen van
de groepen 6, 7 en 8 weer zelftests
mee naar huis gekregen. Genoeg
tot aan de voorjaarsvakantie, dus
voor vier weken.

30 – Sophie de Ronde

STUDIEDAG

In februari

Zoals al eerder is vermeld: Op
donderdag 3 februari hebben we
een Obase Studiedag. De kinderen
zijn deze dag vrij.

01 – Valerie Benard
09 – Nathan Jazdzewski
09 – Quint Voogd
10 – Bartisz Ratajczyk
11 – Nova van der Meer

BIJLAGE(N)

12 – Floor Versluis
13 – Ties van den Houten
17 – Jynthe Kik
22 – Niels Kostense
25 – Jamie Hoek

KOMENDE ACTIVITEITEN
Extra lesdagen groep 1/2
23 februari 2022 | 23 maart 2022
20 april 2022
Extra vrije dagen
3 februari 2022 | 4 april 2022
30 mei 2022

MEERPAALNIEUWS

CORONANIEUWS
Dinsdagavond 25 januari is in de
persconferentie bekend gemaakt
dat de quarantaineregels voor
leerlingen van basisscholen
versoepeld worden. Deze week
verwachten we nieuwe protocollen
te ontvangen waarin de nieuwe
maatregelen voor de scholen
specifiek beschreven staan. Toch
willen we u alvast informeren over
de wijzigingen die inmiddels
bekend zijn:

-

-

Het dringende advies voor
medewerkers en leerlingen
vanaf groep 6, om twee keer
per week een zelftest te
doen, blijft. (We hebben
vandaag weer zelftests
meegegeven voor deze
groepen.)
Ook het naleven van de
basismaatregelen blijft van
groot belang.

-

-

Kinderen blijven thuis als
ze positief getest zijn op
het coronavirus en volgen
het quarantaineadvies
wat de GGD geeft.
Kinderen die in contact
zijn geweest met iemand
die besmet is met het
coronavirus hoeven niet
meer in quarantaine als
ze geen klachten hebben.

-

-

Kinderen met milde
klachten (zoals
verkoudheid en keelpijn)
mogen alleen naar school
als zij een negatieve
(zelf)test hebben gedaan.
Groepen hoeven niet meer
geheel in quarantaine bij
drie of meer besmettingen
in de klas. De GGD
adviseert ons op basis van
de situatie in de groep en
de school.

Op dit moment hebben we
gelukkig weinig zieke collega’s.
Dit kan echter zo weer
veranderen. Houdt u steeds
rekening met het scenario dat
klassen naar huis moeten
worden gestuurd.
Als team van de Meerpaal
blijven we steeds ons best
doen om elkaar op te vangen
en dit is gelukkig nog steeds
gelukt, maar garanties kunnen
we natuurlijk niet geven.

Hier vindt u altijd de laatste nieuwe beslisboom:
https://www.boink.info/beslisboom

Vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

