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NIEUWSBRIEF
Regioskoalle de Greidefûgel

AGENDA:
woensdag 17 nov.
lln. vanaf 12:00 uur vrij

dinsdag 23 nov.

Kinderen groep 4 t/m 8
14:45 uur uit

19:30 uur informatieavond

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
donderdag 2 dec.
Kunstkadeactiviteit 5-6

Via deze weg sturen we jullie weer een nieuwsbrief. We hopen
jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

vrijdag 3 dec.

Vragen? Vraag!

Sintfeest tot 15:15 uur!

We wensen jullie een heel fijn weekend toe!
donderdag 23 dec.

Team de Greidefûgel

Kerstfeest (meer info volgt)

vrijdag 24 dec.
Kerstochtend lln. 12:00 uur
vrij!

25 dec. t/m 9 jan.
Kerstvakantie

oproepjes voor rijders
Op

donderdag 2 december

Dinsdag 23 november gaat

gaat groep 5-6 naar een

groep 5-8 naar het

voorstelling.

Sinteklazemearke in Winsum.

We vertrekken om 10 uur en zijn

We vertrekken om uur en zijn rond

rond 12:30 uur weer terug.

12:30 uur weer terug en zijn (let

Opgeven kan bij één van de

op!) rond 14:45 uur weer terug.

leerkrachten.

DEGREIDEFUGEL@GEARHING.NET

0517-341998/ 06-10522807

De Greidefûgel
CORONA
De besmettingen met Corona lopen enorm op in het land. Van collega's horen we dat veel klassen/ scholen in
quarantaine moeten. Zij zijn gedwongen over te gaan op thuisonderwijs. Wij willen dat echt met z'n allen
proberen te voorkomen. Daarom gaan we de geldende maatregelen toch weer een beetje aanscherpen.
Dat betekent:
- frequent blijven handen wassen; frequentie omhoog en we kijken er (nog) strenger op toe
- ouders alleen in school wanneer dat echt noodzakelijk is
We blijven de richtlijnen volgen zoals geadviseerd wordt. De persconferentie van vanavond bracht geen
verrassingen voor het basisonderwijs en dus verandert er voor school niet veel. We vragen iedereen wel om extra
voorzichtig te zijn. Waar we nu misschien met z'n allen wel eens het voordeel van de twijfel geven, vragen we dat
nu echt niet te doen. Liever één leerling een dag langer thuis, dan later een hele klas.
Helemaal alles voorkomen kun je niet en je kunt natuurlijk ook op andere plekken een besmetting oplopen. Voor
school geldt gewoon dat we ons gezonde verstand willen gebruiken en dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat
we (binnen wat mogelijk en redelijk is) ons best hebben gedaan om besmetting te voorkomen en vragen jullie
medewerking daarbij. Tot nu toe gaat het goed en ervaren we die medewerking ook, dank daarvoor!

Mocht er toch een besmetting zijn bij een leerling of gezinslid van één van de kinderen, breng ons dan zo spoedig
mogelijk op de hoogte. Wanneer een leerling of iemand uit het gezin besmet is, volgt er een periode quarantaine.
De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die het meest
voorkomen voor kinderen van 4 t/m 13 jaar:
Je huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. Jij en je huisgenoot hebben
geen contact. Dan ga je 10 dagen in quarantaine. Je telt 10 dagen vanaf de dag dat je het laatst contact
hebt gehad. Als je op dag 5(*) negatief getest bent dan mag je stoppen met de quarantaine.
Je huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. Jij en je huisgenoot delen dezelfde
kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar. Dan ga je in quarantaine zodra je hoort dat jouw
huisgenoot corona heeft. Vanaf het moment dat jouw huisgenoot niet meer besmettelijk(**) is, blijft je nog 10
dagen in quarantaine. Als je op dag 5 negatief getest bent dan mag je stoppen met de quarantaine.
Ben jezelf besmet dat volg je het advies van de GGD op wat betreft quarantaine en andere maatregelen, zij
nemen bij een positieve test contact met je op.

*Wanneer je na 5 dagen test, omdat je in contact bent geweest met iemand die Corona heeft gehad, is een
sneltest niet afdoende. Een test bij de GGD wel. Wil je niet testen, dan is de quarantaine dus langer.
De 5 dagen beginnen te tellen wanneer de besmette huisgenoot uit zijn/ haar quarantaine mag. Je test op de
vijfde dag.
**Je huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de klachten.
Als na deze 7 dagen de klachten een hele dag over zijn (24-uur klachtenvrij), dan kan jouw huisgenoot jou en
anderen niet meer besmetten. Als jouw huisgenoot helemaal geen klachten had toen hij/zij werd getest en
daarna ook geen klachten kreeg, dan gaan we ervan uit dat jouw huisgenoot besmettelijk is t/m 5 dagen na de
test. Overleg dit met de GGD.

We kunnen moeilijk hier alle specifieke vragen, gevallen en andere informatie omschrijven. Volgens de GGD zijn
dit de meest voorkomende situaties en vragen. Bovenstaande informatie komt via de GGD van:
https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten. Daar kunnen jullie evt. nog meer informatie vinden.
Bij twijfels rondom besmetting of een positieve test kunnen jullie natuurlijk altijd de GGD zelf ook raadplegen.

Voor wat betreft het thuisonderwijs wanneer je in quarantaine zit, willen we samen kijken wat mogelijk is. Dat zal
een stukje maatwerk worden, omdat situaties van elkaar zullen verschillen.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen stel ze gerust. Laten we vooral hopen dat het
goed blijft gaan op school en dat we met bovenstaande zo weinig mogelijk te maken zullen krijgen.

De Greidefûgel
DE TOCHT
Afgelopen donderdag was meester Bart op school om ons geheugen
over de tocht weer wat op te frissen.
Helaas kan de mediastunt niet doorgaan dit weekend. Wie toch een
filmpje over de tocht wil zien. Het filmpje van de kickoff in Baard
staat online. Klik op de link en dan een beetje naar benden scrollen.

https://spektakel.musicaldetocht.frl/spektakelmusical-de-tocht/demusical/

OPROEPJE

LATER UIT SCHOOL

Wie oude houten klompen heeft

Sint is druk druk druk in december, maar we

en die niet meer hoeft te

hebben een moment kunnen vinden

gebruiken, we willen ze graag

waarop hij op de Greidefûgel kan zijn.

hebben. Het is wel echt hebben,

Vrijdag

niet lenen.

zijn. Alle kinderen zijn dan wel iets later uit,

3 dec. kan hij 's middags op school

namelijk

15:15 uur. We hopen dat dit niet

teveel problemen oplevert in jullie
agenda's.

INFORMATIEAVOND
Donderdag 23 november is de
informatieavond gepland. Deze
zal niet fysiek plaats kunnen
vinden. We gaan in overleg hoe
we dit het beste digitaal gaan
doen. Een uitnodiging en meer
informatie volgt.

23 nov. gaan we naar het Mearke in
Winsum. Ook dan zijn de kinderen van
groep 5 t/m 8 later uit. Rond

14:45 uur

verwachten we weer thuis te zijn.
Broertjes/ zusjes van kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 kunnen we op school
opvangen tot 14:45 uur. Jullie als ouders
hoeven dan niet een half uur te wachten of
op en neer te rijden. Kom je bijv. met
sporten in de knoop, laat het ons weten.

PEUTERS EN BSO
De peuters en de BSO zijn helemaal los en hebben een prima start
gemaakt. KidsFirst en de GGD zijn afgelopen week geweest en zijn
erg blij met hoe het gaat op de groepen. Er zijn nog wat plekjes vrij
zowel bij de peuters als bij de BSO! Kom gerust eens langs of vraag
om informatie bij Jeltsje voor de peuters of bij KidsFirst/ Jetske voor
de BSO.

