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Eerste nieuwsbrief 2022 
Wat fijn om alle kinderen weer op school te hebben na een extra 
lange kerstvakantie. In elke groep hebben we met elkaar een 
toost uitgebracht op 2022! We hopen dat het de komende tijd zal 
gaan meevallen met de besmettingen bij ons op school en het 
onderwijsproces zoveel mogelijk door kan blijven gaan met 
lesgeven.  
 
Quarantaineregels 
De regels rondom quarantaine die de GGD toepast zijn 
momenteel als volgt: 
 
In het primair onderwijs hoeven medewerkers en leerlingen die 
als groepsgenoot kunnen worden beschouwd van een positief 
getest kind/medewerker niet in quarantaine. Dit betekent dat 
alle groepsgenoten en medewerkers van een positieve getest 
kind/medewerker in principe allemaal naar school en opvang 
kunnen. 
 
Is een kind of medewerker positief getest op corona? Dan gaan 
wél alle huisgenoten en andere nauwe privé-contacten van deze 
persoon 10 dagen in quarantaine, geteld vanaf de dag van het 
laatste contact met de persoon die corona heeft. Iedereen doet 
een zelftest. 
 
Zijn er binnen 7 dagen 3 of meer corona besmettingen in één 
groep? Dan gaat de hele groep 10 dagen in quarantaine en doet 
bij voorkeur ook een zelftest. Er wordt géén onderscheid meer 
gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. 
 

• Is de uitslag van de zelftest positief? Dan maakt deze 
persoon een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te 
controleren.  

• Is de testuitslag van de zelftest of van de GGD negatief? 
Dan blijft de persoon nog wel in quarantaine, omdat 
diegene toch besmet kan zijn en ziek kan worden. De 
persoon laat zich vervolgens, 5 dagen na het laatste 
contact met de persoon die corona heeft, testen bij de 
GGD. Is deze testuitslag negatief, dan mag de persoon uit 
quarantaine. 

 
Voor contacten die korter dan 8 weken geleden een corona-
infectie hebben doorgemaakt, is het niet nodig om zonder 
klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaineadvies. Bij 
een besmetting met COVID-19 op de school neemt de GGD géén 
contact op met de school.  
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Wij worden door de GGD verzocht contact met hen op te nemen 
in de volgende situaties: 

• Bij 3 of meer besmettingen in een groep, binnen één 
week.  

• Bij vragen of onduidelijkheden. 
 
Diverse informatiebrieven voor medewerkers en ouders zijn te 
vinden op https://lci.rivm.nl/leefregels 
 
Zelftesten 
Aan het begin van elke week geven we alle leerlingen, waarvan u 
als ouder/verzorger heeft aangegeven dit te willen, twee 
zelftesten mee. Dit doen we vanaf groep 6. Omdat we een 
combinatiegroep 5/6 hebben, stellen we ouders van leerlingen in 
groep 5 ook in de gelegenheid om wekelijks twee zelftesten mee 
te geven aan uw kind. Mocht u dit willen, dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht. 
 
Vertrouwenspersoon 
Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich 
goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Iedere school is 
bij wet verplicht om leerlingen deze sociaal veilige omgeving te 
bieden. In zo’n veilige omgeving wordt niemand buitengesloten 
of gepest. Leerlingen die zich veilig voelen, zullen hun aandacht 
kunnen richten op datgene waarvoor ze naar school komen: 
leren! Ook op onze school streven we ernaar dat alle leerlingen, 
ouders en leerkrachten zich sociaal veilig voelen, zodat we als 
school en als mens kunnen groeien. Toch kan het weleens 
voorkomen dat iemand zich niet veilig voelt. Dan is het fijn om 
daar met iemand over te praten of om hulp te krijgen om de 
onveilige situatie op te lossen. Bij ons op school is juf Treja ons 
aanspreekpunt. Mocht u problemen ervaren op het gebied van 
sociale veiligheid dan kunt u bij haar terecht.   
 
Clinics Fides: certificeren 
Onze certificering voor Fides loopt eind februari af. Omdat een 
fysieke teamnascholing niet mogelijk is denken we samen met 
Engbert na over wat voor ons waardevol is als het gaat om een 
‘teamupdate’. Een optie zou kunnen zijn dat we kiezen voor 
‘clinics’ per groep, waarbij Engbert zo goed mogelijk kan 
aansluiten op wat er leeft en speelt in de verschillende klassen. 
Voor leerkrachten is het daarbij ook enorm fijn om weer een 
aantal voorbeelden en ideeën te krijgen door samen in de 
praktijk te werken aan onze groepsprocessen. Op korte termijn 
zullen we hier invulling aan geven. 
 
Verslag MR vergadering 
Dinsdag 11 januari heeft de MR weer vergaderd. Er is o.a. 
gesproken over: 

Protocol code rood, er wordt navraag gedaan of dit protocol 
gedragen wordt door alle MR-ouders binnen stichting Op Kop. 

https://lci.rivm.nl/leefregels


Nationaal Programma Onderwijs, het extra geld is ingezet in 2 
onderwijsassistenten en een extra dag voor de IB-er. Resultaten 
en metingen hierop van toepassing volgen. 

Luchtkwaliteit klaslokalen wordt gemonitord met CO2 meters in 
lokalen. Op dit moment is er ventilatie d.m.v. open ramen en/of 
deuren. Dit gebeurt bij voorkeur voor schooltijd, in de pauzes en 
na schooltijd zodat de warmte tijdens de lessen in de klaslokalen 
blijft. Helaas blijkt dat op deze manier ventileren niet altijd 
voldoende frisse lucht oplevert, er wordt gekeken naar andere 
oplossingen. 

De studiedag is deze maand niet doorgegaan. In deze situatie was 
dit een goede keuze. Voor de toekomst blijven studiedagen 
belangrijk voor de ontwikkeling van het team. 

 
Jantje Beton 
In september heeft groep 5/6 loten verkocht voor de Jantje 
Beton loterij. De opbrengst is inmiddels op de rekening van 
school gestort: € 462,00. Een mooi bedrag! In 
klassenvergaderingen en bij de leerlingenraad gaat er gesproken 
worden over de besteding. Het bedrag zal besteed worden aan 
buitenspeelmateriaal. 
 
HVO en GVO 
De HVO lessen zijn weer opgestart. Deze kunnen in de eigen 
groep gevolgd worden. Voor de GVO lessen geldt dat de 
betreffende leerkracht op dit moment helaas in quarantaine zit. 
Wel voorziet zij de kinderen van de nodige opdrachten, maar in 
de praktijk blijkt dat deze opdrachten zeker voor groep 4 te 
moeilijk zijn. GVO kan op dit moment nog niet fysiek 
plaatsvinden, aangezien we dan de cohorten doorbreken. Mocht 
u willen dat uw kind dan aansluit bij de HVO lessen, wilt u dat 
dan laten weten aan de groepsleerkracht?  
 
Aangepaste werkwijze jeugdgezondheidszorg 
Onderaan de nieuwsbrief meer informatie. 
 
Luizencontrole 
Vanwege de Coronamaatregelen kon de luizencontrole gisteren 
niet doorgaan. Wij vragen u deze controle thuis te doen.   

 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op dinsdag. De 
volgende nieuwsbrief kunt u op 1 februari 2022 verwachten.   
    
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator 

Peter: dinsdag en donderdag  
Jolanda: maandag (om de week), dinsdag, donderdag en vrijdag  
 
Team Burgemeester de Ruiterschool   

 

  



Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD 

IJsselland 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 

bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 

stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken 

op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 

443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 

www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  

Gezondheidsonderzoeken 

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 

orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 

meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar 

niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.  

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  

Gezondheidsonderzoek 5 jaar 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 

Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 

lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 

consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 

doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn 

Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf 

nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 

doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie 

over opgroeien en opvoeden. 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/

