Nieuwsbrief School met de Bijbel - Langbroek

Vrijdag 23 april 2021
Terugblik Route 8 van leerlingen groep 8
We begonnen om 9:00 met de route 8 toets. De route 8
toets bestond uit 10 onderdelen. Je mocht zelf weten in
welke volgorde je het deed. We hadden rekenen, taal,
luistervaardigheid en leesvaardigheid.

Wil ging het proberen maar gleed van de balk in het
water, iedereen kwam in actie en ging hem zoeken tot hij
zelf bovenkwam en riep ik kan zwemmen! Iedereen
juichte hem toe hij mocht ook attracties en voorstellingen
geven en werd zoals een normaal mens behandeld.

Als je een fout maakt worden het makkelijke sommen.
En als je er een goed maakt dan werden de sommen
moeilijker. We hadden tussendoor 2 pauzes.

Nadat de film af was praatten we erover na. Daarna
moesten we allen briefjes maken waarop we moesten
schrijven hoe we ons voelden en hoe we ons bij de klas
voelden. Toen gingen we afronden en ging de vrouw die
de voorlichting gaf weg.

We hadden zo weinig concentratie dat we ´s middags iets
leuks gingen doen: buskruiten, high tea, boompje
verwisselen en levend stratego.

Van William, Timon, Jurian, Julian, Wilco, Marith, Laureen,
Esmee, Mathilde en Renate.

Groetjes Sander, Herman, Daan, Laura en Anne-Co
Terugblik Stichting Voorkom van leerlingen groep 8
Er kwam vrijdagmiddag 16 april een vrijwilliger van
stichting Chris en Voorkom. Die vertelde ons dingen over
cyberpesten.
We begonnen met een spel met de bal, de bal moesten
we overgooien en als je de bal ving moest je wat vertellen
over jezelf (bijv. Ik ben Daniël en houd van voetbal).
Daarna moesten we zo snel mogelijk de bal overgooien
eerst lukte het in 29 seconden. Daarna deden we het nog
een keer toen scoorden we 17 seconden. Toen
probeerden we dat te verbreken en stelden we duidelijke
regels op en het lukte in 16 seconden met samenwerking.
We gingen verder en kregen vragen, daarna keken we een
filmpje over een man zonder armen en benen. De man
kwam bij een circus terecht daar werd hij uitgelachen en
bespot. Tot hij weg wist te komen en bij een ander circus
terecht kwam. Daar was iedereen aardig, op een gegeven
moment voelden hij zich daar thuis.

Terugblik Koningsspelen
Afgelopen woensdag waren de Koningsspelen voor SmdB
Langbroek. Het was één groot feest, met prachtig weer en
een heel gezellige sfeer. Zelfs zo, dat mensen uit het dorp
speciaal langs kwamen fietsen, en genoten van de sfeer.
We zien terug op een geweldige ochtend! Natuurlijk
konden we dit als team niet alleen....daarom een woord
van dank aan de Oudercommissie en de andere ouders
van de school die deze ochtend hebben geholpen. Heel
hartelijk dank ouders!
Hopelijk volgend jaar weer....!

Toen Wil (zo heet die man) over een balk in een meer
wou lopen (wat hij niet kon), vroeg hij of iemand hem
wou tillen maar niemand wou het. De mensen van het
circus wilden bereiken dat hij vertrouwen in zichzelf,
kreeg dus lieten ze hem het zelf doen.

Bekijkt u maar de onderstaande foto’s > dan kunt u nog
wat nagenieten...

Voor alle data geldt: D.V.

Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Vanwege de beperkende Corona-maatregelen, zal ook de
viering van koningsdag (verjaardag koning Willem
Alexander op 27 april 2021) dit jaar anders verlopen. Het
programma is als volgt:

Foto's van de koningsspelen klik hier
Start muzieklessen
In de week na de meivakantie, op woensdag 12 mei
aanstaande, starten we met de muzieklessen op school.
Dit wordt volledig verzorgd door de docenten van de
Muziekschool Wijk bij Duurstede.
De ouders die hun kinderen reeds hebben aangemeld
voor de muzieklessen, hebben deze week bericht
ontvangen over het tijdstip van de muziekles voor hun
kind/kinderen.

Aubade, verzorgd door en met leerlingen van onze school,
om 9.00 uur. Dit vanuit de Hervormde kerk op de Brink,
wat rechtstreeks via de livestream te volgen is, via de
onderstaande link.
Helaas kan de traditionele spelmorgen op het plein ook
dit jaar niet doorgaan.

Orgel voor de school gezocht
Voor de orgellessen op school zijn we nog op zoek naar
een goed functionerend orgel, met volledig pedaal. Wie
heeft, of weet u wellicht iemand die zijn/haar orgel kwijt
wil, een orgel beschikbaar voor de school? Graag uw
aanmelding naar de directeur.
Nieuwe aanmeldingen voor muzieklessen op school
Er is nog plaats voor extra leerlingen voor de
muzieklessen op woensdagmiddag op de school.
Heeft u nog belangstelling of wenst u nog informatie te
ontvangen voor muziekles voor uw kind/kinderen: stuur
een mailtje naar onze administratie:
administratie@smdblangbroek.nl.
En dan mei-vakantie
Met ingang van volgende week maandag begint de meivakantie. Dus van maandag 26 april 2021 tot en met
vrijdag 7 mei 2021.
Leerkrachtbezetting groep 3 in week na de mei-vakantie:
• Maandag 10 mei: juf Ineke
• Dinsdagmorgen 11 mei: juf Sieneke
• Dinsdagmiddag 11 mei: juf Ineke
• Woensdag: juf Ineke

Aubade dinsdag 27 april 2021, 9.00 uur; rechtstreeks te
beluisteren via livestream Hervormde gemeente
Langbroek
Klik hier voor de livestream
Medewerkenden:
Wethouder Hans Marchal van de gemeente Wijk bij
Duurstede
Meester Breugem;
Juf Joke;
Sander Weijgertze (piano);
Herman Imminkhuizen (piano);
Julian Spies (zang);
Renate van Eck (zang);
Esmee van de Weerthof (zang);
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Marith van der Wind (panfluit);

Zingen: De zilverenvloot

Laureen Hoogendoorn (gitaar);

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

Rik van Dijk, opname.
Programma voor de Aubade
9.00-9.05 uur: feestklokken luiden over het dorp

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!"
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

9.05-9.30 uur:
Welkom (door meester Breugem)
Zingen: Wilhelmus van Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Klommen niet de jongens als ratten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun scheeuwen
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Toespraak: wethouder Hans Marchal
Langbroek feliciteert de jarige koning Willem Alexander

Zingen: Heer U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Zingen: Een mooie dag als deze
1. Een mooier dag dan deze
is er haast nooit geweest
We gaan straks lekker spelen
en daarom is het feest
Refrein
2. We wensen onze koning
een hele fijne dag
dat hij die met ons allen
nog heel vaak vieren mag
REFREIN:
Hoezee, hoezee,
speel allen met ons mee.
Hoezee, hoezee,
speel allen met ons mee.
Zingen: Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Voor alle data geldt: D.V.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
Gedicht: juf Joke

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Zingen: Rood, wit en blauw
Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag.
Oranje is de wimpel die ik wapp'ren zag
Wit is de stok en oranje de knop
en groen is het gras en daar staat-ie op.
Zingen: In een blauw geruite kiel.
1. In een blauw geruite kiel,
draaide hij aan ‘t grote wiel,
de ganse dag ,
Maar Michieltjes jongenshart,
leed ondraaglijke smart,
A-ach, A-ach, A-ach, A-ach!
2. Als matroosje vlug en net,
heeft hij voet aan boord gezet,
dat hoorde zo ,
Naar Oostinj, naar de West,
jongens dat gaat opperbest,
Ho-jo, Ho-jo, Ho-jo, Ho-jo
3. Daar staat Hollandse Admiraal,
nu de man van vuur en staal,
de schrik der zee,
't is een ruiter naar z’n aard,
glorierijk zit hij te paard
Hoezee, Hoezee, Hoezee, Hoezee!
Muzikaal Intermezzo
Zingen: De zon komt op

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Zingen: Wilhelmus:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
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ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij
de fotograaf.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt
via internet. Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind
het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt
u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze
gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een
leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen
bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis!
U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

Zingen: Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Ter afsluiting: de feestklokken gaan weer luiden over het
dorp
Dodenherdenking dinsdag 4 mei 2021
Vanwege de lockdown kan de dodenherdenking in
Langbroek ook dit jaar niet op de gebruikelijke wijze
plaatsvinden. Wél zal onze school, zoals vorig jaar, daar
aandacht aan besteden.
Op dinsdag 4 mei 2021 zullen William Lokhorst en Jurian
Spithoven een krans leggen bij het monument van Piet de
Springer en zal Laura Lagerweij een gedicht voordragen.
Juf Joke en meester Breugem zijn daarbij aanwezig.
De herdenking zal worden gefilmd en zal worden getoond
via de website van de school, zodat u het ‘s avonds ook
thuis kunt meebeleven.
Vacature
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn we zoek naar een
Onderwijsassistent groep 1 en 2.
Het betreft een aanstelling voor minimaal 2 en maximaal
3 dagen in de week.
Klik hier voor de volledige advertentie

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of
creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's
of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen
plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe
achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken.
De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het
juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende
foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond
naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen
met een witte achtergrond besteld kan worden, maar
natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding
draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
Insectenhotel
Bij de oplevering van de bouw hebben wij een
insectenhotel gekregen. Deze heeft inmiddels een plek
gekregen in de tuin bij de hoofdingang.

Schoolfotograaf
Foto Koch komt dinsdag 11 mei de schoolfoto’s maken. In
verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben
zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de
gezondheid en veiligheid van de kinderen, de
leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter
op school aanwezig zijn. Er worden twee opnames per
kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de
fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde
pose waar elke leerling een eigen houding aan kan
nemen.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en
gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht
u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag
aangeven bij de juf Nelleke. Zij informeert de fotograaf op
de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen
Voor alle data geldt: D.V.

Schoolfruit volgende week

zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Bij het
onderzoek op school, worden bij alle uitgenodigde
kinderen de lengte en het gewicht bepaald. Uw kind hoeft
zich hiervoor niet uit te kleden.
De kleuters krijgen standaard ook een ogentest en een
gehoortest. In groep 7 wordt dit alleen gedaan als hier
aanleiding toe is. Omdat het onderzoek van korte duur is
en op school plaatsvindt, worden de ouder(s)/verzorger(s)
hierbij niet uitgenodigd.
Tijdens het onderzoek houd ik zoveel mogelijk alle
coronamaatregelen in acht en draag ik een medisch
mondmasker.

Gekleurde tegels
Ook voor groep 1 t/m 4 zijn nu gekleurde tegels op het
schoolplein aanwezig. Wat ziet het er weer prachtig uit.
Met dank aan Teus Roelofse, die dit heeft gerealiseerd!

Verdere details over het onderzoek kunt u teruglezen in
de uitnodigingsbrief die u hierover thuis hebt ontvangen
of nog ontvangt en op de website van de GGD:
www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten
In de brief met de uitnodiging vindt u twee vragenlijsten.
Wilt u deze invullen en in een gesloten envelop met
daarop de naam van uw kind, bij de leerkracht inleveren?
De leerkracht heeft geen inzicht in de ingevulde
vragenlijsten.
Om uw kind deel te laten nemen aan het onderzoek
hebben wij uw handtekening op de bijgevoegde
vragenlijst nodig, graag uw aandacht hiervoor.
Heeft u nog andere vragen omtrent het onderzoek?
U kunt mij (het liefst) mailen op mboekhout@ggdru.nl
Of bellen op 06-47836372

Overzicht resterende vakanties en vrije dagen rest
schooljaar 2020-2021
Meivakantie | 26 april t/m 07 mei 2021
Hemelvaart | 13 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag | 24 mei
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Start Gezondsheidsonderzoek vanuit GGD
Beste ouders en/of verzorgers,

Met vriendelijke groet,

Vanaf dinsdag 18 mei tot begin juni kom ik, Marina
Boekhout, assistente Jeugdgezondheidszorg van de GGD,
op school om een kort gezondheidsonderzoek te doen bij
de kinderen van groep 2 (een enkele uit groep 1 of 3) en
de kinderen van groep 7.
De kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen
per post een uitnodiging. Dit onderzoek volgt op de
onderzoeken die op het consultatiebureau of in groep 2
zijn gedaan.
Voordat het onderzoek start, kom ik in de groep om
kennis te maken en om uitleg te geven aan de kinderen

Marina Boekhout
SOVA-SmdB-training voor aantal leerlingen groep 8
Naar aanleiding van de opgave van 7 ouders voor hun
kinderen van groep 8 voor de SAVO-SmdB-training, gaan
we hiermee starten op dinsdag 11 mei aanstaande. Vanaf
deze datum en tot en met dinsdag 29 juni 2021) is een
deel van de dinsdagmorgen (11.00-12.00 uur) voor een
deel van de leerlingen van groep 8 bestemd voor de
SOVA-SmdB-training; dit onder leiding van juf Theodora.

Voor alle data geldt: D.V.

Op de bovengenoemde dinsdagen draait juf Joke het
‘gewone’ lesprogramma met de andere leerlingen van
groep 8.
Gerbera actie

Tenslotte
Op maandag 10 mei a.s. om 8.45 uur verwachten we alle
kinderen weer op school!
Een hartelijke groet vanuit Kerkeland!
Met vriendelijke groeten,
Meester Breugem, directeur
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Nogmaals: de huidige veiligheidsregels voor de school
vanwege het corona-virus:

•

Algemene regels
1.
2.
3.

de school geeft fysiek onderwijs aan alle
leerlingen;
de leerlingen zijn verplicht om naar school te
komen;
ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan
de afdeling leerplicht.

•

Gezondheid
Leerlingen mogen naar school:
• met chronische luchtwegklachten zoals astma of
hooikoorts zónder koorts of benauwdheid
• als ze af en toe hoesten
Leerlingen blijven thuis als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn;
• ze koorts hebben, benauwd zijn of hoesten;
Als uw kind bovenstaande klachten heeft, wordt
aangeraden het kind te laten testen. Een kind met deze
klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het
24 uur volledig klachtenvrij is. Als een kind met milde
klachten 7 dagen na de eerste ziektedag nog steeds
dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar school.
•
•

•
•

als zij getest gaan worden en/of in afwachting
zijn van het testresultaat;
het kind bij iemand in huis woont die
coronaklachten met koorts en/of benauwdheid
heeft, totdat de persoon met klachten een
negatieve testuitslag heeft;
het kind een contact is van iemand met corona;
het kind een huisgenoot is van iemand met
corona; de leerling blijft tot 5 dagen vanaf de
testafname thuis in quarantaine;
o indien de geteste huisgenoot dan nog
geen klachten heeft ontwikkeld, mag de
leerling 5 dagen na de testafname weer
naar school;
o krijgt de huisgenoot wel klachten dan
blijft de leerling 10 dagen na het laatste
nauwe contact met de geteste
huisgenoot thuis;
o vanaf dag 5 van de quarantaine kan de
leerling getest worden en bij een
negatieve test mag hij/zij uit
quarantaine;
o als de leerling geen 1,5 meter afstand
houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10
dagen nadat de bevestigde
patiënt/huisgenoot weer uit isolatie
mag.

het kind positief getest is op corona; de leerling
moet ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven
en uitzieken.
o de leerling mag pas weer naar school en
de opvang als hij/zij na deze 7 dagen
ook 24 uur geen klachten meer heeft
o zie voor meer informatie over
thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthui
s
als er een besmetting is vastgesteld bij een
leerling of leerkracht van een groep
o de hele groep inclusief de leerkracht
moet dan 5 dagen thuisblijven; we gaan
dan over op afstandsonderwijs zoals u
gewend was;
o wanneer u als ouder/verzorger uw kind
niet wil laten testen, dan blijft uw kind
10 dagen in quarantaine; voor die
kinderen zal dan door de leerkracht een
beperkte vorm van afstandsonderwijs
worden aangeboden in die zin dat de
leerkracht voor het kind een dagtaak
klaar zal zetten, maar zonder
instructiefilmpjes of online
mogelijkheden voor contact met de
leerkracht.

Testen is een dringend advies van het ministerie van
onderwijs
• bij coronagerelateerde klachten bij de leerling;
• als er een indicatie is in het kader van een bronen contactonderzoek;
• zie ook onder het kopje ‘Leerlingen blijven thuis
als’.
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