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Beste ouder(s), verzorger(s),
Op weg naar Pasen
We zitten alweer in maart en inmiddels zijn we de lijdenstijd ingegaan. De
lijdenstijd of 40-dagentijd is een tijd waarin we stilstaan bij het lijden en
sterven van Jezus Christus en toeleven naar het feest van nieuw leven: Pasen!
Het is mooi om op school en in je gezin samen stil te staan bij het lijden en
sterven van Jezus en ons te verblijden over de opstanding van onze Heer. De
Bijbelverhalen en de liederen staan natuurlijk in het teken van het naderende
Paasfeest.
Er is een plek waar liefde heerst
En nooit vergaat
Waar mijn God vergeving geeft
En ons aanvaardt
Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon
Bij het kruis, bij het kruis
Geef ik alles aan U
Vol ontzag voor U
Vol ontzag voor U
Hier kleurt liefde rood
Wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U
Opwekking 775 (Love Ran Red - Chris Tomlin)

Onderwijs
We zijn blij dat de kinderen weer op school zijn.
Onze prioriteit ligt in de komende maanden op het geven van de zogenaamde
primaire vakken: lezen, taal, spelling en rekenen. We hebben in kaart gebracht
welke kinderen achterstanden opgelopen hebben.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen de halfjaarlijkse testen voor het
leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de resultaten zal het
onderwijsprogramma worden aangepast.
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Subsidiegelden die we van de overheid krijgen, om achterstanden die opgelopen
zijn tijdens de lockdown te verhelpen, worden hierop volop ingezet. Op deze
gelden werken collega’s van Centraal Nederland (schoolbegeleidingsdienst)
gedurende tien weken, op wisselende tijden in de week. Zij geven kleine
groepjes kinderen extra instructie. Veelal zijn dit kinderen uit de onder en
middenbouw.
We zijn dus intensief op school bezig met het geven van het onderwijs. Daarom
kunnen we kinderen van ouders, die bij verkoudheid hun kind niet willen laten
testen, minimale ondersteuning vanuit school aanbieden.

Hoe te handelen bij verkoudheidsklachten
Nu de scholen weer begonnen zijn, wordt duidelijk dat het soms even zoeken is
naar hoe er het beste gehandeld kan worden in specifieke gevallen. Het is dan
nodig om te weten hoe bepaalde richtlijnen zoals bijvoorbeeld verwoord in de
beslisboom van de Boink geïnterpreteerd moeten worden.
Het is overduidelijk dat elk kind met klachten die passen bij Corona
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak zonder
neusverstopping) thuis blijft. Er wordt dan geadviseerd om te testen, zodat
duidelijk is of er wel of geen sprake is van een coronabesmetting. Als het kind
klachten heeft en negatief is getest, mag het natuurlijk weer naar school.
Zoals u weet kan ‘testen’ echter niet verplicht worden. Een kind mag weer naar
school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Maar hoe dan te handelen als een kind langdurig (milde) coronaklachten heeft
en niet getest is? De beslisboom zegt hierover het volgende:
Niet getest? Een kind met klachten mag weer naar de opvang/school als het
minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is, met een maximum van 7 dagen in het
geval van aanhoudende milde klachten.
Het is vervolgens natuurlijk de vraag wat er dan wordt verstaan onder milde
klachten. Omdat we in aller belang goed willen handelen, hebben we daarom
contact gezocht met de GGD.
Dit heeft de volgende kennis opgeleverd:
1. Bij verkoudheidsklachten blijft een kind zoals bekend thuis, na 24 uur
klachtenvrij (als er geen test is afgenomen) mag het kind weer naar school.
2. Als er niet getest is en er blijft sprake van aanhoudende milde
(verkoudheids)klachten zonder benauwdheid en koorts, dan mag een leerling na
het maximum van 7 dagen (ook) weer naar school.
2. Dit geldt uiteraard niet als een huisgenoot van de leerling besmet was met
corona (dan geldt de 10 dagen regel vanaf het laatste contact) en volgt het
gezin de adviezen van de GGD op.

tel: 0341-253637, email: dacostaschool@cnsnunspeet.nl website: dacostaschool.net

We waarderen het hoe een ieder omgaat met de verschillende maatregelen,
vooral ook met het thuishouden van leerlingen die verkoudheidsklachten
hebben. Blijf scherp op de maatregelen, regels die we met elkaar hebben
afgesproken. Dan doen we er alles aan om het virus verder buiten onze school
te houden.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Bij vragen
kunt u uiteraard bij mij of de leerkracht van uw kind terecht.

Annulering / verplaatsing activiteiten i.v.m. lockdown.

 De geplande Paaviering in de Opstandingskerk op 1 april gaat niet door
In plaats daarvan vinden er in de groepen in schooltijd Paasvieringen
plaats
 De lasergunactie op donderdag 25 maart gaat niet door.
 De projectweek, die gepland stond in maart, gaat niet door. In plaats
daarvan komt er later in het jaar een andere activiteit.

Quarantaine
Gelukkig is het nog niet nodig geweest maar ik wil u wel alvast informeren over
een evt. quarantaine van de groep van uw kind.
Als er een melding binnenkomt op school, dan zullen wij gaan handelen volgens
het protocol. Dat betekent dat na overleg met de GGD, de hele groep en
leerkrachten de volgende dag thuisblijven voor een periode van minimaal 5
dagen.
We zullen dan het thuisonderwijs zo snel als mogelijk gaan opstarten. U
ontvangt die informatie via de leerkracht. Wij begrijpen en realiseren ons maar
al te goed dat dit u weer voor grote uitdagingen stelt. Zeker ook omdat er,
vanwege de quarantaine maatregelen, geen noodopvang op school is voor deze
groep.
Na 5 dagen zullen wij als team moeten besluiten hoe we het fysieke onderwijs
weer kunnen oppakken en hoe we thuisonderwijs vorm geven voor leerlingen
die na 5 dagen nog niet naar school komen. We zullen per casus kijken hoe het
gaat en welke maatregelen er nodig zijn. Deze kunnen zeker verschillen per
groep, denk hierbij aan het verschil van lesgeven aan een kleutergroep of een
groep 8.
Wij zullen zoveel mogelijk u goed informeren over de verschillende stappen.

Ziekmelding
We willen u verzoeken om een ziekmelding telefonisch door te geven voor half
negen ’s ochtends. De parro app wordt ’s ochtends niet altijd gelezen door de
leerkrachten.
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Welkom

Hierbij willen we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte welkom heten.
Siem Kroon, Nova Pap en Joshua van der Ree zijn ingestroomd in groep 1.
We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat jullie snel
zullen wennen.

CJG Nunspeet biedt in coronatijd een luisterend oor
De periode waarin we te maken hebben met
corona duurt langer dan verwacht. Dit kan
voor spanningen zorgen. Spanningen die er
misschien al waren, of die door de situatie
juist zijn ontstaan. Centrum voor Jeugd en
Gezin Nunspeet biedt een luisterend oor.
‘Ervaar je stress of maak je je zorgen? Vind
je het fijn om je hart te luchten? Ons team
luistert en denkt mee. We zijn bereikbaar via
0341-799902 of via info@cjgnunspeet.nl We
zijn ook bereikbaar voor jongeren met
vragen of die hun verhaal kwijt willen.
Zij kunnen met ons bellen of chatten, via
www.jouwggd.nl.
Gezond en veilig opgroeien is belangrijk
voor ieder kind. Het CJG steunt daarbij.
Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen
goed groeien en door ouders -als zij
hier behoefte aan hebben-tips te geven
over opvoeden. Ook in coronatijd.
Meer informatie: www.cjgnunspeet.nl

Agenda:
1 april: Paasviering in de groepen
2 t/m 5 april: Paasvakantie
20 en 21 april: IEP eindtoets groep 8

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Da Costaschool
Albert Magré
directeur
Da Costaschool Nunspeet
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