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Zelftesten groep 6, 7 en 8 
Er komen zelftesten beschikbaar voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Wij krijgen deze toegestuurd. 
Wanneer precies is nog onduidelijk. Als alles binnen is, delen wij alles uit inclusief een begeleidende 
brief. Wij gaan dus niet op school testen, dit is echt voor thuis. Per week krijgen de leerlingen twee 
zelftesten mee. 
  

Huidige maatregelen 
Wij krijgen terecht veel vragen over alle huidige maatregelen. Wij hebben helaas niet altijd een 
antwoord.  Door de voortdurende wijzigingen is het af en toe niet meer bij te houden hoe het zit. Bij 
twijfel blijft het advies, neem contact op met de GGD.  
 

Testbeleid bij klachten 
Vorige week is het beleid ten aanzien van testen veranderd. Wanneer leerlingen klachten hebben, 
hoeven ze niet direct naar de GGD, maar mag dit ook met een zelftest. Bij een negatieve uitslag, 
mogen de leerlingen weer naar school. Tenzij ze heel erg verkouden zijn, dan kunt u uw kind beter 
nog even thuis houden. Bij een positieve uitslag moet er alsnog bij de GGD worden getest. 

 

Margedag 30 maart verplaatst naar 15 juni   
Op 30 maart staat een margedag gepland. Alle leerkrachten zouden 
deze dag een onderwijsdag hebben samen met de leerkrachten van 
Noordkwartier. De onderwijsdag gaat niet door en wordt verplaatst 
naar woensdag 15 juni 2022. 
Dat betekent dat de kinderen woensdag 30 maart naar school moeten. 
En op woensdag 15 juni hebben de kinderen een margedag. Zij 
hoeven deze dag niet naar school.  

 

Nieuwe baan meester Jeffrey en inzet groep 6/7 en groep 5 na de kerstvakantie 
Meester Jeffrey heeft een nieuwe baan. Hij gaat na de kerstvakantie drie dagen werken op het Alfa 
College, Sport en Bewegen, in Groningen. Meester Jeffrey blijft de maandag en dinsdag in groep 7 en 
voor de woensdag, donderdag en vrijdag zijn we druk bezig geweest met het zoeken naar een 
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oplossing. Ik kan u vertellen dat we de bezetting tot aan de zomervakantie rond hebben voor deze 
groepen. 
 
Inzet na de kerstvakantie: 
Na de kerstvakantie gaat juf Marieke tijdelijk 4 dagen werken. De woensdagen worden vervuld door 
meester Patrick. Hij loopt de komende twee woensdagen mee met meester Jeffrey, zodat hij kan zien 
hoe er bij ons op school wordt gewerkt en kan hij de klas ook alvast leren kennen. Na de 
kerstvakantie zal hij op de woensdagen de groep gaan lesgeven. Dit loopt tot en met woensdag 9 
februari. 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Juf Marieke Juf Marieke Meester Patrick Juf Andrea Juf Marieke 

 
De inzet na 9 februari is als volgt: Juf Madelon werkt tot en met 15 februari in groep 4/5. Zij vervangt 
juf Jessica. Juf Jessica begint woensdag 16 februari weer. Dat betekent dat juf Madelon vanaf 
woensdag 16 februari tot aan de zomervakantie de woensdagen en de donderdagen in groep 6/7 
lesgeeft. 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Juf Marieke Juf Marieke Juf Madelon Juf Madelon Juf Marieke 

 
Wij zijn blij dat we het zo kunnen oplossen, zonder al teveel wisselingen van leerkrachten.  
 
Bezetting groep 5 op de vrijdag 
Voor de vrijdagen hebben we helaas nog geen oplossing.  
Juf Astrid en juf Andrea zullen de vrijdagen om en om gaan werken. 
 

Zakelijke Ouderavond 
Donderdag 25 november was de zakelijke ouderavond. In de bijlage de notulen van deze 
bijeenkomst. 
 
 
 
  

 


