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Belangrijke data: 

Woensdag 15 t/m vrijdag 17 december Oud papier container staat bij de school, tot 

ongeveer 12.00 uur op de vrijdag 

Donderdag 23 december 

 

Kerstviering in de klas met de eigen leerkracht 

 

Donderdag 23 december Kerst High Tea in de klas met de eigen 

leerkracht 

Vrijdag 24 december Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en begint 

de kerstvakantie 

Maandag 10 januari 2022 Start school in het jaar 2022 

Waar zijn we mee bezig op de Titus 

Brandsma? 

 

Hoe overleven we het coronatijdperk deze 

maand. Voor ouders en voor ons als 

leerkrachten.  

Het is regelen, bellen, online lesgeven, testen en 

thuis zitten.  

Corona besmettingen, hoeveel??? 

Zoals iedereen kan merken gaan de besmettingscijfers weer omhoog. Ook wij merken dit weer op 

school.  

Voor alle ouders toch even een up date over de besmettingen: 

*groep 6 is weer uit de quarantaine en is weer lekker op school aan het werk. 

*groep 4 is afgelopen dinsdag in quarantaine gegaan nadat bleek dat 3 leerlingen besmet waren met 

het Covidvirus. Bij een paar leerlingen zagen we nagenoeg geen klachten en desondanks toch positief 

getest.  

*groep 8 is inmiddels ook weer op school nadat ze twee dagen online les hebben gekregen van juf 

Jolisa omdat haar partner positief was getest. 

*groep 1 zijn nu twee kinderen positief getest. We hopen dat het daarbij blijft. 

*juf Titia is ook positief getest, alle leerlingen die op maandag extra hulp van haar krijgen, zijn 

inmiddels via Parro geïnformeerd. 

Het advies van de GGD is bij lichte klachten ook te testen, eerst een zelftest (deze haalt de positief 

geteste leerlingen er al uit). Vervolgens testen bij de GGD. Op deze manier kan de GGD en de school 

beter de klassen monitoren om te kijken wat een volgende stap kan zijn. Graag wel beide uitslagen 

doorgeven aan de school.  

 

 



Vervanging 

Ook bij ons op school zien we dat het zeer moeilijk is om vervanging te krijgen bij ziekte of andere 

zaken wanneer een leerkracht niet kan. We proberen vaak intern nog wat te regelen maar helaas lukt 

dit niet altijd. We krijgen wel eens de vraag of dan een leerling in een andere klas geplaatst kan 

worden. Dit is niet wenselijk omdat het storend is voor de andere leerkracht maar nog meer om de 

besmettingen vooral in de eigen klas te houden en niet door de hele school. 

Het is voor ons allen flink aanpassen, meeveren en kijken naar de mogelijkheden.  

Schuldvraag bestaat niet!! 

Tevens lezen we wel eens in de appjes dat ouders of kinderen zich schuldig voelen wanneer ze 

besmet zijn. Er zijn geen schuldigen, het virus kijkt heus niet of je het wel goed of niet goed doet. Het 

komt gewoon. Dus het gaat niet om de vraag of je het krijgt maar wanneer je het krijgt. Dus kijk als 

ouder ook uit wat je bespreekt met de kinderen. Houd het vooral luchtig en positief. Het is voor ons 

allemaal al vervelend genoeg. En dan heeft iedereen ook nog te maken met telkens nieuwe regels, 

dat maakt het nog lastiger. Om er toch een positieve draai aan te geven wil ik het volgende lied met 

iedereen delen. Het lied heet; de snottebellekes.  

Klik hier op de link; De Snottebellekes | Even Tot Hier | Seizoen 6 - YouTube 

 

Aanvraag DigiD code 

Met een DigiD code voor uw kind gaan de aanvragen voor het testen bij de GGD wel sneller en ook de 

uitslag is sneller voor handen. Heeft uw zoon of dochter nog geen DigiD dan kunt u deze al wel 

opvragen, duurt ongeveer 3 dagen.  

Zelftesten zijn binnen! 

Officieel hebben we nu pas de zelftesten voor groep 6 t/m 8 binnen. Vorige week hadden we al wat 

meegegeven maar deze waren eigenlijk voor medewerkers bestemd. Gelukkig hadden we daar nog 

genoeg van dus konden we direct vorige week al wat meegeven. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY


Vandaag hebben alle leerlingen van groep 6 t/m 8 nu weer twee zelftesten ontvangen. En volgende 

week dan weer twee. 

Omdat we nog wat ‘over’ hebben willen we de andere leerlingen uit de andere groepen ook een 

beetje tegemoet komen. Elk kind van elke groep heeft om deze reden 1 zelftest ontvangen. Het is niet 

veel dat begrijpen we maar we proberen toch enigszins mee te denken. Groep 4 zit in quarantaine en 

kunnen we nu niets meegeven. Maar de kinderen die een broertje of zusje hebben in andere klassen 

hebben op deze manier al wat ontvangen. De andere kinderen krijgen dan in principe maandag nog 

een zelftest. 

Warme kleding 

Aangezien we veel moeten ventileren is het zeer verstandig om de kinderen wat extra kleding aan te 

doen of eventueel wat extra mee te geven. Buiten wordt het kouder maar de ramen blijven open om 

goed te kunnen ventileren. Een vest of een extra jasje kan dan geen kwaad hier op school. 

Kerstfeest donderdag 23 december 2021 

Op donderdag 23 december hebben we een kerstfeest hier op school. Aangezien we i.v.m corona nog 

niet in de kerk mogen en ook niet een avondfeest kunnen organiseren is de opzet wel anders dan dat 

we dit al eerder hebben gepland.  

We starten in de klas met een High Tea, rond lunchtijd. De ouderraad verzorgt deze maaltijd 

compleet. Wel moeten de leerlingen zelf een eigen bord, bestek en beker meenemen, voorzien van 

naam. Helaas mag de viering in de kerk niet doorgaan op advies van de GGD. Daarom houden we een 

eigen viering in iedere klas na de High Tea. De leerlingen kunnen gewoon om 14.45 uur opgehaald 

worden.  

Verder leek het ons een leuk idee om op donderdag 23 december ook weer de foute kerst truiendag 

te regelen. Dus trek die foute Kersttrui weer aan!! 

Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 december 2021 

 


