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Bouw 

Afgelopen dinsdag is er kort overleg geweest met de uitvoerder van de 

nieuwbouw. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de 

school opgeleverd gaat worden. Zoals u wellicht weet heeft de bouwsector 

ook te lijden onder de coronaperiode door slechte leveringen van 

bouwmaterialen en personeelsproblemen. Wanneer we meer duidelijkheid 

hebben zal ik u hierover berichten. 

CITO toetsweken 

Op school nemen we deze periode van 

groep 3 t/m 8 de CITO toetsen af. Door 

ziekte en quarantaine van leerlingen 

verloopt dit anders. Veel toetsen zijn 

nog niet gemaakt en moeten worden 

ingehaald. Hier zoeken we een 

oplossing voor die voor alle leerlingen 

prettig is.   

Aanmeldingen 

Op dit moment bezoeken 95 leerlingen onze school! We weten dat er nog 

broertjes en zusjes zijn die nog niet aangemeld zijn. Vanaf 3 jaar kunt u uw 

zoon of dochter inschrijven op een school. In verband met de organisatie 

vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt! Heeft u uw zoon of 

dochter nog niet aangemeld, geef dit dan even door via de mail. 

(directie.puzzelstuk@catent.nl)  

MR  

Binnen de personeelsgeleding van de MR heeft een wisseling 

plaatsgevonden. Juf Jacqueline is per direct gestopt met MR taken vanwege 

vervanging van directietaken. Juf Francina neemt haar plaats in de MR in. 

Naast juf Francina is juf Annelies lid van de MR. De oudergeleding bestaat uit 

Erwin Quax (vader van Ruben en Ramon) en Sandra Murgia (moeder van 

Ambra).   

Besmettingen 
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Afgelopen week kregen we op school te maken met verschillende 

besmettingen, en ziekte onder medewerkers. Gelukkig hebben we de 

vervanging intern op kunnen lossen en hoefden we geen groep naar huis te 

sturen. We zijn erg blij dat we deze week intern op kunnen lossen, maar bij 

meer ziektegevallen wordt de situatie qua inval en opvang steeds moeilijker. 

Nogmaals een dringen oproep om positieve besmettingen in de thuissituatie 

te blijven melden via directie.puzzelstuk@catent.nl, zo houden we overzicht 

over de aantallen, en kunnen we hiernaar handelen.  

Wanneer wel en niet in quarantaine? 
 
Zelf corona: Heeft een medewerker of kind corona? Dan gaat deze 7 dagen 
in isolatie of quarantaine. Pas na 24 uur klachtenvrij (na de 7 dagen) mag het 
kind of medewerker weer naar school. 

Nauw contact:  
Rijksoverheid en RIVM stellen momenteel dat kinderen tot 18 

jaar zonder klachten naar opvang/school mogen als ze een nauw contact 
zijn geweest van iemand met corona. Oók als dit bijvoorbeeld een vader, 
moeder, broer of zus is.  

Als een kind gedurende de dag wél klachten gaat ontwikkelen, dan 
overleggen we met ouders om hun kind op te komen halen.  
Geef het daarom aan ons door als er positieve testen in de thuissituatie van 
een kind zijn. 
  

Klachten  
Houd de gezondheid van uw kind de komende 10 dagen extra goed in de 
gaten. Krijgt uw kind klachten die passen bij corona zoals:  

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• hoesten 
• benauwdheid of kortademigheid 

• verhoging of koorts 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

Doe dan meteen een zelftest. Ook als uw kind eerder negatief getest is of als 
er opnieuw gezondheidsklachten zijn. Als de zelftest positief is, maakt u 
meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. 

Uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden 
tot u de testuitslag weet.  
Heeft u kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een 
testafspraak bij de GGD. Ook dan blijft uw kind blijft thuis en heeft geen 
contact met mensen buiten het huishouden tot u de testuitslag weet. Maak 

een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl.  
  
Op www.rivm.nl staat meer informatie over testen bij kinderen. Meer 
informatie of vragen We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid 
en vragen. Twijfelt u over de klachten van uw kind, bel dan met de GGD. Kijk 
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voor specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en 
rivm.nl. U kunt ook bellen met het informatienummer 0800-1351. 
 

Meesters en juffendag 

Vrijdag 18 februari staat deze feestelijke dag gepland. Alle kinderen mogen 

verkleed op school komen. Voor de eerste pauze regelen wij iets lekkers en 

ranja. De kinderen nemen zelf eten en drinken voor de lunchpauze mee. 

Groep 3 en 4 heeft deze dag geen gym. 

 

 

Gezonde school 

Vorig schooljaar ontvingen wij als school het predicaat "Gezonde School".  

Alle kinderen krijgen schoolfruit en daar komt nu schoolmelk bij. 

Van 31 januari t/m 1 juli 2022 krijgen de kinderen gratis schoolmelk 

aangeboden. 

Wij starten donderdag 10 en vrijdag 11 februari met het uitdelen. 

Schoolmelk wordt aangeboden door Friesland Campina en wordt 

ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. Het doel is om alle kinderen een gezond aanbod te 

doen en hen kennis te laten maken met zuivel, een gezond alternatief op 

suikerhoudende drankjes, een alternatief dat valt binnen de Schijf van Vijf.  

In het kort is dit initiatief op het volgende gericht: 

• 20 weken lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt of wil 

drinken. 

• 20 weken lang, 2 dagen per week op maandag en dinsdag. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen schoolfruit. 

• Zuivel beschikbaar voor elk kind 

• Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

Wat kunt u verwachten? 

Op donderdag en vrijdag delen wij zuivel uit op school. Uw kind neemt 

hiervoor een lege drinkbeker mee. Wij schenken deze dan vol met zuivel. In 

sommige weken ontvangen we melk en karnemelk, ook halfvolle yoghurt 

maakt deel uit van het aanbod.  Wij zullen op Parro communiceren wat voor 

zuivel er die week beschikbaar is. 

 

Vragen? 
Heeft u vragen of is er iets onduidelijk? Dan horen we het graag! 


