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Beste ouders, 

 

Meer bomen! 

Hallo, wij zijn Eline en Jesse & Feline. 

Wij doen mee aan de Zapp your planet actie van dit jaar. 

Dat gaat over meer bomen in Nederland. Er is steeds minder bos in Nederland! En dat is slecht 

nieuws voor mens en dier. We hebben op dit moment al geld voor 24 bomen opgehaald! 

Wij verkopen aquarel tekeningen, geurzakjes (met lavendelgeur), bloemenzaadjes, groente- & 

fruitzaadjes, knutselwerkjes en we halen ook statiegeld flessen op. 

Dat doen we zo: We hebben een bak voor de deur staan (Liviuslaan 12) en als u daar aan mee wilt 

doen kunt u statiegeldflessen in de bak doen. 

Voor elke €7,50 word er een boom geplant in het Zapp Your Planet bos (in Almere) of ergens 

anders in Nederland!!! 

Omdat wij met deze knutsel ideeën en het statiegeld al 24 bomen opgehaald hebben, mochten wij 

op boomfeestdag helpen in het programma “Zapp Your Planet bos”. We mochten samen met Elbert 

& Rachel 5 bomen in Alphen aan den Rijn planten. 

De uitzending is 27 maart 2021 om 10.10 uur “Zapp your planet bos” op NPO 3!!! 

Groetjes, Jesse en Eline (groep 7) & Feline (groep 1) 

 

Voor de komende periode geldt nog steeds: 

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. https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  (4 t/m 12 jarigen). 

 

Hartelijke groet, 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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