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BESTE OUDERS/VERZORGERS
Beste ouders/verzorgers,
In Praatpaaltje nummer 5 heeft u kunnen lezen hoe we als team samen nadenken over wat we
kunnen doen (of niet doen) op het moment dat er collega's afwezig zijn.
We proberen dagelijks de balans te vinden tussen:
•
•

wat we belangrijk vinden als het gaat om het bieden van kwalitatief goed onderwijs (bijv.
door het inzetten van de ondersteuning in groepen zoals die bedoeld is).
een groep in ieder geval te voorzien van een leerkracht of andere bezetting als er collega's
afwezig zijn.

Inmiddels is het ook voorgekomen dat er leerlingen een positieve coronatest hadden. Dit zorgt voor
een verandering in de situatie en hierdoor waren we genoodzaakt ons noodplan aan te passen.
We informeren ouders over wat er gaande is in een groep als het gaat om corona en welke
gevolgen een besmetting heeft voor de andere leerlingen/leerkrachten en het onderwijs. De GGD
is hierin een belangrijke gesprekspartner die ons adviseert over wat we moeten doen.
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat we de afgelopen periode genoodzaakt waren een of meerdere
groepen thuisonderwijs te geven. Het coronavirus is hier o.a. mede de oorzaak van. Voor ieders
gezondheid willen we u vragen om onderstaande richtlijnen, die nu als preventieve maatregelen in
ons noodplan zijn opgenomen, in acht te nemen. De beslisboom zegt anders, maar we nemen
i.v.m. ieders gezondheid liever geen risico.
•

•

Als er een gezinslid (of leerling zelf) in afwachting is van een testuitslag, wilt u uw kind dan
thuis houden totdat de uitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mag een leerling
vanzelfsprekend weer naar school.
Als uw kind corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, benauwdheid, keelpijn of flink
hoesten, wilt u uw kind dan thuis houden totdat de klachten verdwenen zijn. (Dit geldt niet
voor een lichte verkoudheid zoals een verstopte neus of een enkele nies/hoest).

Eerder hebben we aangegeven dat er na overleg met de GGD een speciale notitie is gemaakt
dat leerlingen van Agnetendal uit groep 5 , groep 7 en groep 8 wél getest kunnen worden, als

ouders dat zouden willen. We vragen ouders, vanzelfsprekend, de uitslag aan ons te laten weten.
Dit zorgt voor zicht op het virus bij onze leerlingen (voor zover mogelijk natuurlijk).
Afsprakenlijn GGD i.v.m. testen van kinderen: 088-0031100
GGD afspraken test algemeen: 0800-1202
GGD Zuidoost Brabant informatie over Corona: 088-0031595
Voor meer informatie en vragen en antwoorden klikt u op onderstaande linken:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Vragen en achtergronden | RIVM
We weten steeds meer over het nieuwe coronavirus. Op deze pagina krijg je antwoord op de
meestgestelde vragen en vind je alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe coronavirus.
www.rivm.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/26/testen-op-corona-vanaf-1-december-voorbepaalde-groepen-ook-mogelijk-zonderklachten#:~:text=Mensen%20van%20wie%20uit%20bron,risicovolle%20contact%20met%20die%2
0persoon.

Testen op corona vanaf 1 december voor bepaalde groepen ook moge
zonder klachten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder ap
is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon,
kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen
klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contac
met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder
klachten goed aan te tonen. Is de uitslag negatief ...
www.rijksoverheid.nl
Ouders Bedankt!
We willen als team bij deze onze dank uitspreken aan alle ouders/verzorgers van onze school. We
begrijpen dat ook de impact door de maatregelen die we soms moeten treffen groot kunnen zijn
voor een gezin. Veel waardering hebben we voor jullie en het is echt heel fijn om positieve
berichten te ontvangen.
Een extra bedankje voor de ouders die de leuke verrassing/attentie verzorgd hebben die we
allemaal op school hebben gekregen! Dat doet ons goed!
BESTE OUDERS; DANKJEWEL!
Namens team Agnetendal,
Maaike Nieuwenhuis
clusterdirecteur SKOzoK

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders,
Als nieuwe leerkracht van de instroomgroep (groep 1c) op
basisschool Agnetendal wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Natasa Delic, ik ben 40 jaar oud en ik woon in
Veldhoven. In 2002 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in
Eindhoven en sindsdien werk ik met veel plezier in het onderwijs.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig af te spreken, te
sporten en dingen te ondernemen met mijn gezin en mijn familie.
Ik heb zeer veel zin om dit jaar samen de kinderen en de
ouders/verzorgers te zorgen voor een leuk jaar, waar iedereen
met een fijn gevoel op terug kan kijken.
Groetjes,
Natasa

Beste kinderen en ouders van Agnetendal,
Vanaf 25 februari 2020 kom ik bij jullie op school werken in groep
1c. Daarom zou ik me alvast graag even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Kim Cuijpers. Ik woon in Bergeijk samen met Jurgen
en ons zoontje Senn van 6 jaar.
Na het afronden van de PABO ben ik aan de slag gegaan als
leerkracht in Moergestel. Daar heb ik jaren met plezier gewerkt.
Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar SKOzoK. Ik werk nu 2
dagen per week in mijn eigen groep en 1 dag per week ben ik
flexibel inzetbaar op de verschillende scholen. Een leuke
afwisselende baan.
Na de carnavalsvakantie mag ik op donderdag en vrijdag bij jullie
op school werken in groep 1c. Ik heb daar al heel veel zin in.
Het lijkt me leuk om jullie te leren kennen, dus kom gerust eens op donderdag of vrijdag een
praatje maken.
Ik hoop jullie snel te gaan zien.
Groeten van juf Kim.

