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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 24 februari 2021  nr.12 
 

INFORMATIE MBT CORONA 
 
Gym 
In de maand Maart zullen de kinderen nog niet in de gymzaal sporten. Op de ‘normale gymdag’ 
zullen zij buiten extra bewegen wanneer het weer dat toelaat. We vragen u op deze dag uw 
kind(eren) makkelijk zittende kleding te laten dragen. 

Neusverkouden kinderen  
In de nieuwste versie van de beslisboom m.b.t. thuisblijven/naar school kunnen gaan, is opgenomen 
dat ook kinderen bij neusverkoudheid thuis moeten blijven en wordt het advies gegeven te laten 
testen. In de bijlage vindt U nogmaals de beslisboom. 
 
Quarantaine bij coronabesmetting 
Als een leerkracht of kind uit een bepaalde groep positief getest is op corona moeten alle 
klasgenoten en de leerkracht direct minimaal 5 dagen in quarantaine gaan. Zij kunnen zich na 5 
dagen laten testen en mogen bij een negatieve uitslag uit quarantaine. Het testen van kinderen na 
een besmetting in de klas. Als uw kind in quarantaine moet, omdat er een besmetting is in de klas, 
hoeven andere gezinsleden niet in quarantaine.  
 
Let op: 
- Indien uw kind (of een gezinslid) besmet is met het corona-virus, vragen we u dit meteen door te geven 

op school. U kunt dit doen door een mail te sturen naar de leerkracht(en) van uw kind én naar 
berckacker@veldvest.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen.  

- Berichtgeving aan de ouders en leerlingen van de groep over een besmetting gebeurt anoniem . 
- Deze handelswijze (voorgeschreven door het ministerie van OCW) betekent dat op elk moment van de 

dag het besluit kan moeten worden genomen een groep leerlingen naar huis te sturen, of niet op school 
te laten komen.  

- Afhankelijk van de situatie zal online onderwijs zo spoedig mogelijk opstarten.  
- Het (wel of niet) laten testen van uw kind(eren) is uiteraard een keuze en verantwoordelijkheid van u als 

ouder(s). U vraagt zelf de test aan en gaat zelf met uw kind naar de teststraat. Indien kinderen niet getest 
worden, houdt dit automatisch een quarantaine van 10 dagen in. Leerlingen in quarantaine kunnen lessen 
in de groep online volgen.  

- Na 5 dagen mogen kinderen waarvan de ouders schriftelijk (via de mail aan de leerkracht) hebben laten 
weten dat de leerling getest is en de uitslag negatief is, weer naar school. De andere leerlingen blijven 10 
dagen in quarantaine en mogen dan, mits ze geen klachten hebben, weer naar school. 

 

 
 

mailto:berckacker@veldvest.nl


 

2 
 

CARNAVAL 2021 
Wat was het een groot succes onze alternatieve carnavalsviering. De heerlijke lunch compleet verzorgd door 
de heer Johan Bierens, mede financieel mogelijk gemaakt door de Activiteiten Commissie. S ’middags was er 
de onthulling van The Masked Dancer. De kinderen hebben genoten ! 
 

 
 

 
AANMELDEN  BROERTJES/ZUSJES 
Elk jaar organiseren wij in januari en mei een peuterkijkmiddag. Vanwege de huidige Corona maatregelen is 
dat dit jaar helaas niet mogelijk. Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen is het wenselijk om uw kind aan te 
melden wanneer hij/zij 2,5 - 3 jaar is. Denkt u hierbij ook aan jongere broertjes en/of zusjes Voor meer 
informatie kunt u een mail sturen naar berckacker@veldvest.nl. Mocht u in uw omgeving ouders kennen die 
zich aan het oriënteren zijn op een basisschool voor hun kind, dan kunnen ook zij middels bovenstaand e-
mailadres contact met ons opnemen.  
 
AGENDA 
18 maart   Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) 
19 maart   Tweede Rapport groep 3 t/m 8 
23 en 24 maart en 1 april Rapportgesprekken (digitaal) 
5 april    Tweede paasdag 
 
BIJLAGE 
Beslisboom dd 12-2-2021 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Kleutergroepen 
Groep 4 
Groep 6 
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