
 

 

Nieuwsbrief april 2021 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Wat blijft het toch allemaal een bijzondere tijd. Pasen ligt net achter ons, een tijd van hoop. Laten 
we deze hoop met elkaar vasthouden, zodat we licht blijven zien en elkaar tot steun kunnen blijven 
in deze onvoorspelbare tijd.  
 
In deze nieuwsbrief neem ik u mee in de tijd van nu en kijk ik met u vooruit naar de komende tijd.  
 
De situatie van nu?  
De situatie van nu is dat het er op lijkt dat er meer ouders besmet raken met het corona-virus. Dit 
zorgt er voor dat er regelmatiger kinderen ook in quarantaine zijn. Dit hoort u vast terug van uw 
kind(eren).  
 
Ik weet dat wij als school streng omgaan met de regels rondom deze quarantaine. Dit zorgt er 
vooralsnog voor dat het lukt om nauwelijks hele groepen in quarantaine te hoeven zetten. Op deze 
manier kan het onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen gewoon doorgaan.  
Nog even de regels op een rijtje:  

- is uw kind verkouden? -> uw kind blijft thuis  
- u bent zelf vrij om uw kind wel/niet te laten testen;  

o test u niet -> dan moet uw kind 24 uur helemaal klachtenvrij zijn voordat het weer 
naar school kan 

o test u wel -> is uw kind negatief getest, dan mag het naar school als het zich fit 
genoeg voelt en de klachten beperkt zijn (immers, anders steek je weer allerlei 
andere mensen aan) 

- is er iemand in het gezin met koorts, benauwdheid of ernstig hoesten? -> uw kind mag niet 
naar school, totdat de desbetreffende persoon 24 uur klachtenvrij is.  

- is er iemand in het gezin die getest wordt? -> niet naar school.  
Dit is een voorbeeld van het streng zijn. De GGD zegt dit anders, maar wij zijn hierin streng, 
want … stel dat er iemand getest wordt en uw kind gaat wél naar school… degene wordt 
positief getest… dan heeft uw kind mogelijk het virus overgedragen aan klasgenootjes, dat 
willen we voorkomen.  

- wordt er iemand in uw gezin of in uw directe omgeving positief getest, laat dit weten, 
zowel bij de leerkracht als bij mij.  

 
Deze regels gelden ook voor ons als team en wij zullen dit goed naleven en waar nodig zo snel 
mogelijk testen. Is er een collega ziek of afwezig, dan zoeken wij vervanging in de invalpool. Is daar 
geen vervanger beschikbaar, dan vangen wij dat, waar mogelijk, de eerste dag intern op. Is er na 
de eerste dag nog steeds geen invaller beschikbaar, dan zal helaas de groep thuis zijn. U wordt 
hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.  
  



 

 

Online werken bij eventuele quarantaine 
Er staat voor de groepen 3 t/m 8 online schoolwerk klaar, zoals u gewend bent vanuit de lockdown. 
Voor groep 1 en 2 kunt u overleggen met de leerkracht wat uw kind thuis kan doen. Mocht uw kind 
in quarantaine gaan, de groep in quarantaine gaan, of bv de leerkracht ziek zijn, dan gaat uw kind 
aan de slag met het werk wat in MOO/Classroom klaar staat.  
 
Is er sprake van ziekte? 
Is uw kind ziek? Bel naar school vóór 8.15u. U wordt te woord gestaan door een van de teamleden 
en zij zullen even een paar vragen stellen ter check. De collega’s geven onderling door wie er 
afwezig is en waarom.  
 
Aandacht voor parkeren 
Als u zich in het verkeer rond de school begeeft, zijn er een aantal dingen echt van belang. We zien 
namelijk dat het lang niet altijd rustig en veilig verloopt in het verkeer. Dit komt vaak doordat er 
auto’s op plaatsen staan waar het niet mag.  
 
Denkt u er goed om dat er gele strepen staan? We zien wat vaker dat er toch voor de gele streep 
geparkeerd wordt. U loopt het risico op een bekeuring en het gaat ten koste van het overzicht van 
en de veiligheid voor de kinderen.  
De afspraken over het parkeren rondom school zijn: 

- Kom lopend of op de fiets.  
- Komt u, omdat het echt niet anders kan, met de auto? Zet dan de auto op de parkeerplaats 

aan de Boterakkers, in de straat van Schaftenaar óf in de parkeervakken aan de Kerkweg.  
- Let goed op het vrijhouden van de bochten en de gele stoepranden.  
- Let op de zebrapaden.  
- Let ook goed op het parkeer- en laad/losverbod aan de Kerkweg én aan de Ruitersveldweg.  

Dit alles voor de veiligheid van álle kinderen, ook van de peuters.  
 
Ouderpanel 
Als school zijn we gewend regelmatig in gesprek te zijn met ouders over allerlei zaken rondom 
school. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld de kindgesprekken, als het gaat om de ontwikkeling van 
uw kind, of de OWG (ouderwerkgroep) als het gaat om acties en activiteiten voor de kinderen. We 
hebben gesprekken met de MR (medezeggenschapsraad) als het gaat om lopende zaken en beleid. 
We waren ook gewend ouderpanels te organiseren. Door corona is dit wat naar de achtergrond 
verdwenen. Echter… we vinden dit wel erg belangrijk en daarom gaan we hiermee weer aan de 
slag. In een ouderpanel wordt in klein verband (ongeveer twee ouders per groep) gesproken over 
allerhande zaken, zoals identiteit, verbindend gezag en bijvoorbeeld de herkenbaarheid van de 
visie.  
 
In het komende ouderpanel willen we deze zaken graag met verschillende ouders uit verschillende 
groepen bespreken. Het zal gaan over bovenstaande onderwerpen, aangevuld met de situatie van 
nu, thuisonderwijs, mediagebruik, corona etc.  
 



 

 

Daarom nodigen we u langs deze weg uit voor het ouderpanel van donderdag 15 april a.s. van 
20.00-21.00u. U kunt zich bij mij (Christa) aanmelden via mail of telefoon. Het ouderpanel zal 
online plaatsvinden.  
 
GMR vacature, bericht vanuit de GMR 
Beste ouders/verzorgers 
  
Samenwerking in verbondenheid is een onmisbare pijler van ons onderwijs. Goede 
medezeggenschap levert een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs. Dat geldt voor zowel de 
school van uw kind als de onderwijsorganisatie Stichting Cambium, waarin zeven scholen 
verbonden zijn. Goed ingerichte medezeggenschap is belangrijk bij het creëren van draagvlak. 
Goed besturen kan niet zonder goede medezeggenschap.  
  
Zoals elke school een eigen medezeggenschapsraad (MR) heeft, is er voor Cambium een 
overkoepelende gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle zeven scholen 
vertegenwoordigd zijn. 
  
Binnen de GMR is momenteel een vacature. Wie dus als ouder/verzorger ook wil bijdragen aan een 
goed georganiseerde medezeggenschap kan zich nu melden. Zie bijlage voor meer informatie.  
Kortom: Word u ons nieuwe GMR lid? 
  
Namens de GMR van Stichting Cambium 
Daniëlle Libert (voorzitter) en Christiaan v.d. Vlekkert (secretaris) 
  
Agenda april en mei 
Voor uw overzicht nog even wat belangrijke data op een rijtje: 
15 april – ouderpanel 
20 en 21 april – IEP eindtoets groep 8 
23 april – alternatieve Koningsspelen  
24 april – 9 mei - meivakantie 
13 en 14 mei – vrij ivm hemelvaart 
24 mei – 2e pinksterdag – iedereen vrij 
31 mei – 3 juni – de avondvierdaagse zou zijn, maar die is door de OLVO geannuleerd 
De thema’s van OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld) voor de komende tijd zijn ‘lichaam’, ‘kunst’ 
en ‘milieu’.  
 
Dank u wel voor het lezen van alle nieuws en voor uw betrokkenheid bij onze school. Ondanks alle 
gekke tijden, regels, eigen werk, huishouden, quarantaines en dergelijken, heeft u altijd uw inzet en 
betrokkenheid laten zien. Dank daarvoor.  
 
Hartelijke groet, namens het hele team, 
Christa Mensonides 
Directeur 


