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Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers 

 

De afgelopen weken heeft u thuis uw kind begeleid met het maken van het thuiswerk 

en de online lessen. Onze onderwijsprofessionals hebben hard gewerkt. Zowel in de 

noodopvang als met het geven van onderwijs op afstand. 

Iets wat afwijkt van je routines en gewoontes kost altijd meer energie dan als alles 

“normaal” verloopt. Wij zijn u dan ook heel dankbaar dat het in de meeste gevallen 

allemaal zo goed is verlopen. 

 

We vinden het fijn om maandag 8 februari alle kinderen weer fysiek op school te zien. 

We hebben zin om weer “normaal” aan de slag te gaan. 

We verwachten dat de kinderen alle schoolspullen maandag bij zich hebben. 

Ook het Chromebook dat u van school heeft geleend en bijbehorende oplader zien we 

graag voorzien van een blaadje met de naam van de leerling erop weer heel terug op 

school. 
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Helaas is de situatie op dit moment nog niet zo dat we weer helemaal op de oude voet 

verder kunnen. Er zijn aangescherpte richtlijnen die wij als school als leidraad hebben 

genomen om de veiligheid qua gezondheid voor de kinderen en de leerkrachten zoveel 

mogelijk te borgen en tevens een werkbare situatie te creëren. 

 

Vanuit de overheid zijn een aantal uitgangspunten en afspraken geformuleerd rondom 

de heropening: 

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van 

kracht. 

• De school is open, tenzij… 

- Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of 

- De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat 

teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten en er geen vervanging 

beschikbaar is. 

- Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs 

op afstand mits de leerkracht fysiek daartoe in staat is. 

 

Algemene richtlijnen: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, 

leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij 

zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde 

corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft 

• Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 

naar school mogen. Dit kan nog wijzigen op advies van OMT. Ook in het geval van 

chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar 

school. 

• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

• Alle volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten! 

• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar of van de leerkracht te 

houden.  

• Hygiënemaatregelen. Deze maatregelen blijven gelijk. In de ochtend wassen alle 

kinderen hun handen met water en zeep, verder worden de handen regelmatig 

gedesinfecteerd.  

• Indien gewenst mag een leerkracht of leerling een mondneusmasker dragen. Het 

dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd. 

 

Reisbewegingen: 

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Bij het halen en 

brengen bewaren ouders voldoende afstand tot elkaar. Ouders staan op het 

schoolplein. Let op blijf niet in het smalle stuk staan!! De kinderen gaan zelfstandig 

naar binnen. U zet uw kind op de speelplaats en zorgt dat u deze zo snel mogelijk 

verlaat. 



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl 

• Het dringende advies van de overheid is om bij het halen en brengen buiten een 

mondneusmasker te dragen. 

• In principe komen er geen ouders zonder afspraak de school in. Als u iets wilt 

bespreken met de leerkracht verzoeken wij u om te bellen of een e-mail te sturen. 

Als u een afspraak heeft dan verzoeken wij u om bij de voordeur aan te bellen. 

Testen/sneltesten: 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de 

instructies van de GGD.  

• Als een kind positief wordt getest gaat de hele klas en leerkracht in 

thuisquarantaine.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen), zo snel mogelijk 

en op dag 5, na het laatste contact met een besmet persoon laten testen of nog 5 

dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

• Dit kan dus betekenen dat u gedurende de dag bericht krijgt dat u uw kind moet 

komen ophalen of dat u ’s avonds bericht krijgt dat uw kind de dag daarna niet 

naar school mag komen. 

Wat als een klas in quarantaine moet? 

• Omdat de school weer open is, is er geen noodopvang meer, ook niet als een klas 

in quarantaine moet voor kinderen van ouders in vitale beroepen.  

• Voor de betreffende klas starten we zo spoedig mogelijk onderwijs op afstand op. 

Dit is uiteraard afhankelijk van de fysieke gesteldheid van de leerkracht. Mits de 

leerkracht fit is, start dit uiterlijk op (school)dag 2 van de quarantaine. 

We begrijpen dat we ook deze keer weer een groot beroep op de flexibiliteit van een 

ieder doen. Toch willen wij u vragen om de richtlijnen strikt na te leven zodat we 

hopelijk allemaal gezond blijven. 

Als u vragen of zorgen heeft deelt u dan deze alstublieft met ons. Dan kunnen we 

samen naar een oplossing zoeken 

Maandag 22 januari staat er een studiedag gepland. Omdat we al veel thuis hebben 

gewerkt laten we deze studiedag vervallen. Alle kinderen komen dan gewoon naar 

school. Heeft u voor die dag iets al iets anders gepland waardoor uw kind(eren) niet 

naar school kunnen komen, kunt u hierover contact opnemen met school. We zoeken 

dan samen naar een goede oplossing. 

 

Carnaval 
Dit jaar vieren we carnaval op een andere manier. We starten hier dinsdag 9 februari 

mee en zal t/m 12 februari duren. Een carnavalsweek met als afsluiting verkleed naar 

school komen en leuke carnavalsactiviteiten.  
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Dinsdag 9 februari:  Raar met je haar dag. Doe je haar zo raar en creatief mogelijk.  

Woensdag 10 februari: Andersomdag. Al je kleding doe je vandaag binnenstebuiten of 

andersom.   

Donderdag 11 februari: Elke les sluiten de kinderen af met een carnavalslied.  

Vrijdag 12 februari: Carnavalsactiviteiten in de klas. En natuurlijk verkleed naar school! 

 

 

Even voorstellen 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is meester Jerom gestopt op onze 

school om aan zijn ambitie als politieagent te gaan werken. 

We vinden het fijn om te kunnen melden dat juf Angela de taken van hem over gaat 

nemen. Ze stelt zich hieronder aan u voor. 

 

Hallo lieve kinderen van de Diamant, 

  

Mijn naam is Angela van Vlerken. 

Tot het einde van dit schooljaar ben ik op dinsdagen en vrijdagen bij jullie 

op school. 

Ik kom in alle groepen dus hopelijk leer ik jullie snel kennen en leren jullie 

mij kennen. 

Ik ben 29 jaar oud en woon samen met mijn partner en onze lieve hond in 

Deurne. 

Als ik niet aan het werk ben lees ik graag een boek of wandel ik in het bos. 

Tot slot houd ik ervan om in het weekend gezellig met vrienden op te 

trekken. 

Stuur me gerust een mail als er vragen zijn: angela.vanvlerken@prodas.nl 

  

Tot snel! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Angela van Vlerken 

 

 

 

Groep 5-6 
Zie volgende bladzijde. 
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Diamantjes van de Diamant 
 Alle juffen en kinderen die zo mooi hebben voorgelezen tijdens de Masker 

Voorlezer.  

 Dat de leerlingen uit groep 8, Adib, Natan en Anouk, een geweldig filmpje hebben 

gemaakt voor prins/prins carnaval verkiezingen. Maandag horen we wie 

prins/prinses van de Diamant wordt!  

 

 

 

 


