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Coronamaatregelen  
Met klem willen wij blijven benadrukken: 
Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Laat uw 
kind dan gratis testen. Deze klachten komen vaak voor bij een 
besmetting met het coronavirus: 
Uw kind is verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn) 

• Uw kind hoest 

• Uw kind is benauwd of kortademig 

• Uw kind heeft verhoging (tot 38 graden Celsius) 

• Uw kind heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius) 

• Uw kind ruikt of proeft plotseling niets meer (of beide), 
zonder dat de neus verstopt is 

 
Als een personeelslid constateert dat uw kind één of meerdere 
van bovengenoemde klachten heeft, zal er vanuit school contact 
opgenomen worden om uw kind te komen ophalen. Voor een 
testafspraak kan 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur gebeld 
worden met 0800-1202. Als een kind een eigen DigiD heeft, is het 
mogelijk via www.coronatest.nl een afspraak te maken. De 
uitslag is dan ook te lezen via deze site. Als een kind getest wordt, 
mag het niet naar school komen. Pas als de uitslag negatief is, 
kan een kind weer naar school. Bij een positieve testuitslag geeft 
de GGD aan hoe lang een kind thuis moet blijven en welke 
maatregelen getroffen moeten worden. Wij vragen u als ouder 
de school te informeren indien uw kind positief test. 
 
Ter voorkoming van misverstanden; bij lichte 
(verkoudheids)klachten mag uw kind gewoon naar school. 
 
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe richtlijnen of protocollen 
voor de kinderopvang en het basisonderwijs beschikbaar. We 
houden de ontwikkelingen in de gaten en als er op basis van 
nieuwe richtlijnen of protocollen aanpassingen noodzakelijk zijn, 
wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
 
Schoen zetten op woensdag 24 november 
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mogen woensdag een schoen 
zetten op school. Daarin mag een tekening voor Sint of Piet, hooi, 
wortels, appels, suikerklontjes, want dat vindt het paard van 
Sinterklaas wel heel erg lekker. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zorgen dat hun laadjes erg netjes 
zijn, want Sint heeft aangegeven, deze te controleren. Wanneer 
ze netjes zijn , krijgen ze een beloning. 
 
 

 

 Belangrijke data: 
 

 

 
 
Wo. 24 nov.: 

• Kinderen mogen hun 
schoen zetten op 
school 

 
Do. 25 nov.: 

• Voorronde 
voorleeswedstrijd 
groep 7/8 

 
Ma. 29 nov.: 

• Vergadering 
Oudervereniging 

 

 
 

Nieuwsbrief 
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Vr. 3 dec.: 

• Sint viering 
 
 
Wo. 22 dec.: 

• Kerstviering 
 
 
Vr. 24 dec.: 

• Alle leerlingen om 
12.00 uur vrij. 

 
 
Vr. 24 dec. – zo. 9 jan. 2022: 

• Kerstvakantie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag MR 
Zie bijlage  
 
Schoolfotograaf                                                                            
Geachte ouder(s)/verzorger(s),         
 
Nog geen schoolfoto’s of leuke fotocadeaus besteld?          
Dit kan nog steeds… vanwege de vele vraag en de komende 
feestdagen hebben wij de inloggegevens opnieuw online gezet. 
 
Bent u inlogkaartje(s) kwijt? 
Stuur dan een mail naar info@fotografiewiersma.nl 
Graag in uw mailing de naam van de school, de groep waar uw 
kind in zit en een omschrijving van uw kind (kleur 
haar/kleding/brildragend etc.) vermelden, dan zoeken wij de 
inloggegevens voor u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Fotografie Wiersma 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 7 december 2021 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator    
Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   
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