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Corona up-date
In meerdere groepen zijn kinderen deze maand positief getest op corona. Slechts één groep is tijdelijk
overgegaan op thuisonderwijs.
Indien er in een groep een leerling een positieve PCR test heeft, die afgenomen is door de GGD,
informeren wij de ouders. De school is niet gemachtigd in deze communicatie namen te noemen.
Vanaf 21 september hoeven kinderen niet meer in quarantaine als er een besmetting in de groep is. Ook in
het geval van meerdere besmettingen gaat een groep niet meer automatisch naar huis. Er is in dat geval
overleg met de GGD. Het advies van de GGD wordt gebaseerd op:
• het aantal COVID-meldingen;
• hoe waarschijnlijk het is dat het virus circuleert in de klas of groep;
• de vaccinatiegraad en de testbereidheid op school of in de wijk;
• onrust onder leraren of ouders;
• aantal kwetsbare personen op de locatie of in de omgeving.
Het doel van de maatregelen voor kinderen is te voorkomen dat zij de infectie overdragen aan kwetsbare
mensen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19. Kinderen op de basisschool zijn géén
risicogroep voor ernstig verloop van een COVID-19 infectie. Het advies om een hele klas of groep
automatisch in quarantaine te laten gaan, is daarom niet langer proportioneel.
Samen met de GGD komen wij tot de conclusie dat er op school veel medewerking van ouders is. Er is een
hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een hoge testbereidheid, een hoge vaccinatiegraad en veel begrip van
ouders.
De GGD is momenteel zwaar belast. Dat heeft ook gevolgen voor het bron- en contactonderzoek. Om die
reden vragen wij u om bij een positieve testuitslag van de GGD zelf de ouders in te lichten van kinderen
waarmee uw kind in ‘nauw contact’ is geweest. Voor ‘nauwe contacten’ geldt immers wel een quarantaine
advies en deze kinderen mogen niet naar school. De kinderen mogen weer naar school als op de 5e dag na
het laatste contact met de positief geteste bij de GGD een negatieve testuitslag van de PCR test is.
Wanneer uw kind positief getest is met een PCR test van de GGD verzoeken wij u dit ook te melden aan
p.zuijdam@rvko.nl
Vermeld dan a.u.b. de naam van uw kind, groep, dag van de test en naar aanleiding waarvan de test is
afgenomen.
De beslisboom is een waardevol instrument gebleken wanneer u twijfelt of uw kind naar school mag. Er
wordt door een ouderorganisatie in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM gewerkt aan een
nieuwe versie. Wij delen deze met u zodra hij beschikbaar is.
Voor nu geldt: Blijf thuis bij klachten; volg de aanwijzingen van de GGD bij een positieve testuitslag.

De leerkrachten staan voor een zware taak. Regelmatig zijn kinderen ‘coronagerelateerd’ afwezig. Daar
organiseren de leerkrachten het ‘thuiswerk’ voor en bij terugkeer op school zorgen zij voor een zo snel
mogelijke aansluiting bij de behandelde stof. Dank voor de uitgesproken waardering daarvoor!
Als bijlage bij deze Klapper ontvangt u ook de brief die wij versturen, wanneer er een coronamelding is.
Het is goed om te zien dat in de school alles zijn gangetje gaat. Kinderen spelen, leren en ontdekken iedere
dag.

Verlofaanvragen
In verband met de vele verlofaanvragen die wij krijgen moet ik u wijzen op de wet- en regelgeving waar wij
ons aan te houden hebben en waar wij in het kader van de leerplichtwet op gecontroleerd worden.
Extra verlof kan slechts verleend worden bij gewichtige omstandigheden.
De gewichtige omstandigheden zijn:
o
o
o
o
o
o

o
o

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners;
Huwelijk van familie (eerste en tweede graad);
12 ½- , 25-, 40-en 50-jarige huwelijksfeest (eerste of tweede graad);
Ambtsjubilea van familie (eerste of tweede graad);
Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente;
Omdat u tijdens de zomervakanties en de kerstvakantie niet tenminste twee weken op vakantie
kunt gaan door specifieke aard van het beroep van een van de ouders. U bent dan verplicht een
werkgeversverklaring waaruit dat blijkt te overleggen;
Gezinsuitbreiding;
Religieuze feestdag.

Let op:
In de volgende gevallen kan GEEN EXTRA verlof verleend worden:
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat
boeken;
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal
toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld;
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn;
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil
met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten;
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens
huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld);
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook
al zijn er geen annuleringsmogelijkheden;
• Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd.

Een RIJK AANBOD.
Uitjes, gastlessen en excursies
In oktober/november krijgen de groepen 3 en 4 een les “Soda Kid”. Deze voorstelling is op school.
In oktober/november krijgen de groepen 7 en 8 een les “Watch that sound”. Deze voorstelling is bij
Lantaren Venster.
In november krijgen de groepen 1-2 een les "Kar vol muziek”. Deze voorstelling is op school.
Het Chabotmuseum. Cultuurcoaches van het Chabotmuseum geven deze periode lessen / activiteiten in de
groepen 5-6 en 1-2. Kinderen gaan zelf creatief aan de slag, maar leren ook om naar kunst te kijken.
De Wilgenhof.
In december gaan de groepen 5 naar De Wilgenhof, dan krijgen ze een les over knaagdieren.

ZIEKMELDINGEN
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

VOLGENDE KLAPPER
De volgende Klapper, (Klapper nr. 7) verschijnt op donderdag 2 december 2021 en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

