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Een kijkje in de school 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communicatie rond maatregelen en testuitslagen 
Wanneer moet een leerling thuis blijven?  

Om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag, hanteren we de beslisboom 

die we al eerder met u gedeeld hebben: https://ajnjeugdartsen.nl/wp-

content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-

2.pdf 

 

Wanneer moet een leerling getest worden? 

In de beslisboom kunt u lezen in welke gevallen dringend geadviseerd wordt om uw 

kind te laten testen en hoe lang uw kind vervolgens thuis moet blijven.  

Agenda 
 

Maandag 29 maart 

Start Actie voor het goede doel 

(zie verderop in deze nieuwsbrief) 

Donderdag 1 april 

Paasviering 

Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

Maandag 5 april 

Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 16 april 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Orka-les in groep 5: Durf je op 

te komen voor jezelf?  

Lente bij de ingangen, lente in de groepen 1-2! 

Online gastles in 5 en 6 

over Blinkthema klimaat 

Groep 3 en 4 werken in het Blinkthema Dino’s. Hoe groot was 

zo’n dino nou eigenlijk? Buiten eens even meten met stappen! 

En kunnen we dino’s maken van klei? 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-2.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-2.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-120221-2.pdf


Test en uitslag graag laten weten 

Als u uw kind laat testen, willen we u vragen dat aan de leerkracht en directie te 

laten weten via Social Schools. Ook willen we u vragen om de uitslag, zodra die 

bekend is, te delen met leerkracht en directie, zodat we goed zicht houden op 

eventuele besmettingen.   

 

Aanvraag DigiD versnelt proces 

Het kan handig zijn om alvast een DigiD aan te vragen voor uw kind. Want als u uw 

kind wilt laten testen, kunt u met een DigiD niet alleen telefonisch, maar ook online 

een afspraak maken én krijgt u sneller de uitslag te horen.  

 

Communicatie naar ouders in afstemming met de GGD 

Als we als school melding krijgen dat een leerkracht, een leerling of iemand in het 

gezin van een leerling positief getest is, neemt de directie contact op met de GGD. 

Scholen kunnen daarvoor terecht bij een speciaal team van de GGD voor het bron- 

en contactonderzoek bij scholen en kindercentra. Alleen als de melding -na advies 

van en afstemming met de GGD- gevolgen heeft voor de school of de groep, volgt 

vanuit school een bericht aan ouders.  

 

Directie voor GGD altijd bereikbaar 

Het scholenteam van de GGD heeft het mobiele nummer van de directie. Als de 

GGD een positieve testuitslag binnen krijgt die gevolgen heeft voor de school, belt 

de GGD direct naar juf Imke (indien nodig ook in het weekend). In overleg met de 

GGD wordt vastgesteld welke communicatie op dat moment noodzakelijk is naar u 

als ouder.   

 
 

Johannesschool in actie voor het goede doel! 
Net als ieder schooljaar steunen we ook dit jaar een goed doel. Voor dit jaar heeft 

de leerlingenraad, in overleg met de werkgroep Goede Doel, gekozen voor De 

wildopvang in Delft. Volgende week brengt de leerkracht u via Social Schools op de 

hoogte op welke manier er geld ingezameld zal worden.  

 

Bizou vertelt namens de leerlingenraad alvast meer over de actie: 

Wij hebben het tot nu toe met de leerlingenraad over 

verschillende dingen gehad en daar ga ik het nu over 

hebben. De groepen gaan dieren online adopteren bij 

de wildopvang in Delft. Ze komen niet echt naar de 

school natuurlijk, maar we geven dan het geld aan de 

wildopvang en dan zorgt de opvang voor medicijnen en eten (een goed 

onderkomen dus). We zorgen ervoor dat de dieren in leven blijven. Nu vraagt u zich 

dus af waar al dat geld vandaan komt? Verschillende groepen bedenken een 

inzamelingsactie, zoals groep 8 die een sponsorloop gaat organiseren. Maandag 29 

maart gaan ze beginnen met het geld inzamelen, dat is in week 13 en het inzamelen 

gaat door tot week 14. Op 15 april moeten de klassen het geld inleveren en gaan 

we de dieren adopteren.   

Namens de gehele leerlingenraad,  

Groetjes Bizou ☺ (groep 8) 



 

Paasviering met een lekker ontbijtje 
Pasen komt er weer aan en dat vieren we dit jaar op 

donderdag 1 april. Voor het Paasontbijt krijgen de 

kinderen volgende week een papieren bordje mee. Dit 

bordje geeft u donderdag 1 april weer mee naar school, 

nu gevuld met een lekker ontbijtje voor uw kind, 

bijvoorbeeld: een gekookt eitje, een croissantje, een 

krentenbol en/of belegd broodje. Drinken wordt verzorgd door de Oudervereniging 

en hoeft u dus niet mee te geven. U hoort van de groepsleerkracht van uw kind via 

Social Schools of het handig is om uw kind toch een broodje te laten eten voor 

schooltijd, dit is in verband met gym. 

 

First Lego League 
Afgelopen najaar is de First Lego League op school 

van start gegaan. Een groepje leerlingen uit groep 5, 

6 en 7 is aan de slag gegaan met programmeren, 

presenteren, onderzoeken. Tijdens de lockdown is de 

groep online doorgegaan en in de afgelopen 

weken zijn de robotmissies in elkaar gezet. Deelname 

aan de finale was door de lockdown niet haalbaar, 

maar de robotmissies zijn gefilmd. Binnenkort 

vertellen de FLL-ers aan de hand van het filmpje aan 

hun klasgenoten wat ze allemaal beleefd en geleerd 

hebben tijdens de First Lego League.  

 

Wijziging data jaarkalender 
Vanwege Corona hebben we een aantal data uit de jaarkalender moeten wijzigen. 

Hieronder zetten we de wijzigingen op een rijtje: 

• Sportdag bovenbouw is een week vervroegd naar donderdag 17 juni. 

• Schoolreis is verplaatst naar vrijdag 25 juni. 

• Jubileum wordt nu gevierd op 30 juni, 1 en 2 juli. 

 

Bericht en oproep van overblijfvereniging Knabbel en Babbel  
Beste ouders, 

 

Knabbel en Babbel is sinds december 2020 gesloten. In navolging van deze sluiting 

hebben wij uiteraard geen incasso’s meer uitgevoerd. De incasso’s zullen stil liggen 

tot de tussenschoolse opvang weer start. Waar nodig zullen we u dan informeren 

over het vervolg. 

 

In verband met zwangerschap van één van de bestuursleden zoekt Knabbel en 

Babbel tijdelijke ondersteuning voor het bestuur. De periode hiervoor is van half april 

tot ongeveer oktober, waarbij rekening is gehouden met overdracht. Voor 

aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen 

via emailadres tso.knb@gmail.com. We zien uit naar uw reactie.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Knabbel en Babbel: Angela Groen, Pablo Post en Laura van den Heuvel 

De robot is op missie! 

mailto:tso.knb@gmail.com
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