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NIEUWSBRIEF 

februari 2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Thema’s  
De afgelopen periode is er hard gewerkt door de leerlingen over het thema vroeger en nu. In elke bouw 
werd een ander onderwerp behandeld. In benedenbouw 1 werd er gewerkt over de oertijd, in 
benedenbouw 2 over de Grieken en Romeinen, in bovenbouw 1 en in bovenbouw 2 over de 
wereldoorlogen. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opening thema “De Oertijd” in benedenbouw 1 

Werken over het thema Grieken en Romeinen 
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Activiteit bovenbouw bomen knotten 
 
Eind januari mochten een aantal groepen van de bovenbouw meedoen met de excursie ‘bomen knotten’. 
Vanuit de NME werd dit georganiseerd en wij doen hier als school al jaren met veel plezier aan mee. De 
kinderen hebben goed hun best gedaan bij het helpen van het knotten van de bomen rondom de school. 
Hierbij wat foto’s van deze activiteit. 
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Reminder en aandacht voor hanteren juiste quarantaineperiodes 

Zoals eerder via Social schools verzonden aan u, houden wij op advies van de GGD vast aan de volgende 

regels rondom een positieve besmette leerling: 

-Heb je coronaklachten? Dan ga je voor een periode van maximaal 14 dagen in isolatie. 

Je mag eerder uit isolatie, als je minimaal 7 dagen na de positieve test en voor tenminste 24 uur 

klachtenvrij bent. (ben je de 7e de hele dag klachtenvrij dan mag je de 8e dag weer naar school) 

-Heb je geen coronaklachten? Dan ga je minimaal 7 dagen in isolatie. 

Maar als je tussentijds alsnog klachten krijgt, dan gaat een nieuwe isolatieperiode van maximaal 14 dagen 

in, geteld vanaf de dag dat je klachten kreeg. 

Je mag dan eerder uit isolatie, als je minimaal 7 dagen en voor ten minste 24 uur klachtenvrij bent. 

 

We willen uw aandacht voor het volgende vragen: 

Als uw zoon/dochter positief is getest op Corona met klachten dan gaat uw kind 7 dagen in quarantaine 

en mag daarna, mits hij/zij 24 uur klachtenvrij is weer naar school. We zien regelmatig dat kinderen toch 

te vroeg naar school komen en dit willen we voorkomen omdat het dan een teleurstelling is voor het kind 

dat hij/zij toch opgehaald moet worden en door eerder uit quarantaine te gaan kan de besmetting in 

school verder oplopen. 

De dag van de positieve testuitslag is dan 0, vanaf de dag daarna begint u met tellen. 

Bijvoorbeeld: 

10 januari positieve test met klachten = dag 0 

17 januari 24 uur klachtenvrij = dag 7 

18 januari weer naar school = dag 8 
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Vanuit de oudervereniging 
 
Ondanks de coronamaatregelen is de oudervereniging nog steeds druk met het voorbereiden van allerlei 
zaken, denk hierbij aan de schoolfotograaf, de Koningsspelen en het Koningsontbijt. En ook bijvoorbeeld 
wat te doen op de laatste schooldag. Wij hopen namens de oudervereniging dat deze activiteiten ondanks 
de Coronamaatregelen doorgang kunnen vinden en dat wij hiervoor leuke dingen kunnen gaan plannen.  
 

    
 
 
 

 
 

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning februari en begin maart 

• Maandag 14 februari t/m donderdag 17 februari 

Voortgangsgesprekken beb1+2 en bob 1 

Eindadviesgesprekken bob 2 

• Vrijdag 18 februari 

Afsluiting thema vroeger en nu 

• Maandag 21 februari t/m donderdag 24 februari 

Voortgangsgesprekken bob 2 

-------------------------------------------------------------------- 

• Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart  

Alle leerlingen vrij* 

-------------------------------------------------------------------- 

• Maandag 7 maart 

Luizencontrole (graag thuis controleren) 

Schoolthema: De wereld om ons heen 

• Dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 

ANWB StreetwisK lessen 

• Dinsdag 22 maart 

MR vergadering 

 
 *De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

De groep van Juf Hannah heeft samengewerkt aan een mooi groepswerk ‘2022’! 


