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Beste ouders, 

 

De voorjaarsvakantie is alweer achter de rug.  

En we beginnen meteen met goed nieuws!  
Meester Sid is vader geworden. Dat was tie al maar nu nóg ’n keer:  
Van een zoon! Robin Marcus Christiaan genaamd.  
We wensen het gezin Tanja alle geluk van de wereld. 
Sid is er nu de hele week plus aankomende maandag niet. Daarna zal hij er tot eind mei voor de 
helft zijn i.v.m. aanvullend geboorteverlof. De andere helft van de week (op de dinsdagen en 
donderdagen) wordt Sid vervangen door meester Viktor Verwoerd, die in de week vóór de 
voorjaarsvakantie al door meester Sid is ‘ingewerkt’ en eergisteren al is begonnen. Wij wensen 
Meester Viktor een mooie tijd bij ons op school! 
 
Ander nieuws 
Wij krijgen o.a. van ouders van onze school nog steeds de melding dat er nog regelmatig auto’s 
rond half negen en rond drie uur fout geparkeerd worden rondom de school. In het bijzonder bij de 
uitgang van het schoolplein bij de Julius Cesearweg worden er regelmatig meerdere auto's op de 
stoep en af en toe zelfs midden op de zebra aldaar gesignaleerd. 
Nogmaals het dringende verzoek aan al onze ouders: Mocht u niet op de fiets of te voet kunnen 
komen, wilt u dan uw auto netjes parkeren in een parkeervak bij het halen en brengen.  
Hartelijk dank. 
Wij zullen net als bij ons vorige verzoek in de nieuwsbrief de wijkagent op de hoogte stellen van dit 
bericht. 
 

Voor de komende periode geldt: 

Als uw kind klachten heeft, passend bij corona, moet uw kind thuis blijven*. Uw kind blijft óók thuis 

als u of een ander gezinslid naast milde corona-klachten ook koorts heeft (vanaf 38 graden) of last 

heeft van benauwdheid. Het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt, omdat anders een hele 

groep kinderen incl. leerkracht thuis komt te zitten en dat willen we koste wat kost proberen te 

voorkomen. We hopen dat het allemaal goed zal blijven verlopen. 

 

*Wanneer moeten kinderen met klachten thuisblijven? 

In de volgende situaties blijven kinderen thuis: 

 Kinderen met een loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn. 

 Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

 Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, 

ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die 

persoon een negatieve testuitslag heeft. 

 Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 

 Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19. 

 

Mocht uw kind toch op school zijn en de leerkracht constateert dat uw kind niet op school hoort te 

zijn, omdat uw kind bijvoorbeeld een loopneus heeft of snotverkouden is dan wordt u gebeld en 

dient u uw kind meteen op te (laten) halen en thuis te laten totdat uw kind minstens 24 uur volledig 

klachtenvrij is.  

http://www.obsdearcade.nl/


Zie verder ook de regelgeving op https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  (kijkt u dan 

naar de tekst, horende bij 4 t/m 12 jarigen). 

 

 

In de klas 

Omdat veel leerkrachten van onze school zoals u weet normaal gesproken ook ingezet worden in 

andere groepen hebben we hierin een wijziging door gevoerd die met zich meebrengt dat 

vooralsnog iedere groep 4 dagen fysiek onderwijs krijgt op school op maan-/dins-/woens- en 

donderdag.  

 

En voor de groepen 4 t/m 8 is er ook nog één dag online onderwijs op de vrijdagen tot en met eind 

maart op de manier met de tijden zoals we dat ook de afgelopen weken hebben gedaan.  

De groepen 1-2-3 zijn -nog even tot eind maart- vrij op vrijdag en hebben geen online les, maar 

werken die dag thuis in het door school beschikbaar gestelde werk/opdrachtenboek.  

 

Wanneer de maatregelen vanuit de regering verruimd worden kan het zijn dat we éérder op de 

vrijdagen weer met z’n allen naar school gaan en dat leerkrachten weer hun ‘normale’ weekrooster 

gaan vervullen (dus voor een aantal leerkrachten; werken in meerdere groepen).  

Dat horen we spoedig.  

Het kan óók zo zijn dat de maatregels van dien aard zijn, dat we de vrijdagen vanuit huis-werken 

nog moeten verlengen, maar daar gaan we nu nog even niet van uit. 

 

Onze insteek is: zo snel mogelijk weer het normale schoolprogramma met 5 dagen fysiek 

onderwijs op school, mits het voor een ieder zo veilig en verantwoord mogelijk is. 

 

Mocht het nodig zijn dat u op vrijdag (maand maart) noodopvang nodig heeft (beide ouders een 
cruciaal beroep en het lukt u niet om het zelf op te lossen met familie, vrienden, ouders van 
klasgenoten) dan kunt u dit net als voorheen doorgeven aan juf Natasja, graag uiterlijk dinsdag a.s.         
n.schreuder@obsdearcade.nl 

 

Hartelijke groet, 

mede namens het team, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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