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nieuwsbrief januari
Beste ouder (s) / verzorger (s),

En.... hebben jullie genoten van de warme kerstdagen, van gezellige dagen met
elkaar thuis en van een toch niet zo heel rustig oud & nieuw met toch wel wat
vuurwerk hier en daar ?
Via deze weg wil ik iedereen een heel goed, gezond en creatief nieuw jaar
toewensen.
We gaan er weer wat moois van maken in 2022 !
Na deze extra lange vakantie voor de kinderen, staan wij te popelen om de
klassen weer vol te zien. Fijn dat we gewoon op school les kunnen geven, met alle
leuke, sociale momenten die daar bij horen. Veel leuker natuurlijk dan van achter
een scherm, alhoewel we ook daarvoor in de startblokken stonden.
Laten we er met elkaar alles aan doen om het aantal besmettingen op school
beperkt te houden. In deze nieuwsbrief lezen jullie nog wat terug over de
maatregelen die we hanteren.



Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en hopelijk snel weer tot ziens !
Karin de Lange
Directeur.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende onderwerpen:
* Jarig in januari
* Opstart en maatregelen
* Hoofdluiscontrole
* Fides-regel

* Cito-toetsen en oudergesprekken
* Agenda januari

* Zelftesten voor leerlingen groep 6-8

Jarig in januari

1 Noud
5 Valery
7 Isabel
9 Raff
10 Floortje
16 Pasha James
18 Ruben
19 Jenny
22 Cato
24 Senna
28 Isabella

Opstart en maatregelen

We starten op 10 januari weer gewoon op school. Het is natuurlijk goed
mogelijk dat sommigen van jullie op vakantie zijn geweest of in ieder
geval met verschillende mensen in contact zijn geweest tijdens de



feestdagen. Als we er samen voor willen zorgen het aantal besmettingen
zoveel mogelijk te voorkomen, dan zou het erg verstandig zijn als alle
kinderen getest worden voordat zij maandag naar school komen. Wij
kunnen dat niemand verplichten, maar willen dat wel dringend adviseren
in het belang van alle kinderen, alle teamleden en vooral in het belang
van het open houden van de school.
We gaan door met de maatregelen zoals die er waren vóór de kerstvakantie:
1. We zien toe op de inmiddels bekende hygiëne-maatregelen,
2. Alle volwassenen en leerlingen van de groepen 6-7-8 dragen mondkapjes bij het
verplaatsen in het gebouw.
3. Ouders komen alleen in de school als dat noodzakelijk is voor de voortgang van en
ondersteuning aan het onderwijsproces.
4. Volwassenen houden rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.
5. We ventileren tussendoor extra in de lokalen.
6. Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school of in ieder geval alleen het
schoolplein op. Ouders van kinderen van de groepen 1 t/m zetten de kinderen buiten bij de
leerkracht af en halen ze daar ook op.

Hoofdluiscontrole

Deze keer kiezen we er voor om geen hoofdluiscontrole op school te organiseren. Wij
vragen u thuis extra te controleren (liefst voordat de kinderen weer naar school
komen). Mocht u thuis al hoofdluis constateren, wilt u dan meteen starten met

behandelen en ons informeren, zodat we de ouders van de klas kunnen laten
weten het extra in de gaten te houden de eerste twee weken...

FIDES-regel
In alle klassen zullen we met de kinderen bespreken:
Ik ben okée, jij bent okée.
We accepteren wie we zijn en hoe we zijn en dat laten we ook zien.
We zijn goed zoals we zijn !



Cito-toetsen en oudergesprekken

Normaal gesproken starten we na de kerstvakantie met de reguliere Cito-toetsen. We
zullen dat in ieder geval een week uitstellen, zodat de kinderen weer een beetje in het
ritme zitten. Als alle toetsen afgenomen en verwerkt zijn, gaan de uitslagen mee naar huis
en worden jullie uitgenodigd voor de oudergesprekken. We hopen de planning van de
kalender aan te kunnen houden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden in de week van 17 januari de adviesgesprekken
plaats. Ook hiervoor ontvangen jullie een uitnodiging via Parro.

Agenda in januari
Op 24 januari is er weer vergadering van de oudervereniging. Wilt u nog iets vragen of
aan de OV meegeven ? Laat het weten via: oudervereniging@dehasselbraam.nl
Op 28 januari start er weer een nieuwe serie Hasselbraam-academie.
Vindt u het leuk een keer mee te helpen of iets specifieks met de kinderen te delen ?
Laat het ons weten, dan kijken wij hoe we dat in kunnen passen.

Zelftesten voor leerlingen groep 6-8
Vóór de start van de kerstvakantie zijn aan de leerlingen van de groepen 6-7-8 vier
zelftesten meegegeven. Er wordt dringend geadviseerd 2x per week te testen. Als het
goed is, hebben die leerlingen nog twee testen beschikbaar voor de komende week.



De verwachting is dat wij volgende week weer nieuwe testen binnen zullen krijgen. Zodra
die binnen zijn, zullen we ze weer uitdelen aan de groepen 6-7-8. De testen worden
precies op leerlingaantal verstrekt. Wij hebben dus niet de mogelijkheid om ze ook voor
andere leerlingen te bestellen. Mochten u een kind hebben in groep 5 en u zou ook willen
testen, stuur dan een mail naar directie@dehasselbraam.nl, dan kan ik kijken of we wat
testen over hebben.
Inmiddels is bekend dat kinderen met klachten niet meer persé bij de GGD getest hoeven
te worden. Een negatieve zelftest volstaat om te bepalen dat er geen sprake is van
Corona. Zodra kinderen dan 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen ze weer naar school. Bij een
positieve zelftest moet er nog wel een extra test bij de GGD afgenomen worden.
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