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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 

In de eerste plaats wil ik u en uw gezin een heel gelukkig en gezond 2021 toewensen. We zijn 

2021 natuurlijk “anders” begonnen dan we vooraf gehoopt en verwacht hadden. 

In plaats van een gezellige drukte op school was het schoolplein verlaten en waren de 

klassen leeg. Helaas moet we weer terugvallen op online onderwijs. Wij beseffen heel goed 

dat dit niet altijd mee zal vallen, zeker als u daarnaast ook zelf nog moet werken. We hopen 

dat de sluiting van de scholen beperkt blijft tot twee weken, echter de vooruitzichten zijn 

niet heel positief en volgende week dinsdag horen we wat ons te wachten staat na 18 

januari. Wanneer er meer duidelijk is vanuit de overheid dan zullen wij u vanzelfsprekend 

informeren. 

BRITSE VARIANT COVID:19 

Vanuit INOS, ons schoolbestuur, een bericht over het Britse variant van Covid-19: 

In verschillende nieuwsberichten wordt gesproken over de Britse variant van corona die zou 

zorgen voor een grotere besmettelijkheid onder alle leeftijdsgroepen. In Nederland zijn op 

dit moment 17 personen besmet met de Britse variant. Bij één school in Rotterdam bestaat 

het vermoeden dat de Britse variant van het coronavirus mogelijk een rol heeft gespeeld. Dit 

wordt nog onderzocht. Ondanks de mogelijk verontrustende signalen in de media heeft noch 

de overheid, noch het RIVM besloten om de bestaande maatregelen aan te scherpen. Wel 

wordt sinds 31 december jl. geadviseerd door de overheid om kinderen onder de 12 jaar te 

laten testen bij corona gerelateerde klachten. De reden hiervoor is om verspreiding meer 

tegen te kunnen gaan.  

Omdat wij begrijpen dat er in deze fase mogelijk wat extra bezorgdheid bij u leeft, hebben 

wij besloten om aanvullend op de huidige maatregelen voorlopig ook de leerlingen die 

verkouden zijn niet toe te laten tot de noodopvang op school. Dit betekent dus dat de 

ouders van kinderen die met verkoudheidsklachten op school komen, verzocht zullen 

worden om hun kind op te halen.  

Ouders kunnen ook de keuze maken om hun kind te laten testen. Bij een negatieve uitslag 

en wanneer ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden (bijv. geen huisgenoot met 

koorts/benauwdheid en/of een COVID-19 besmetting) is de leerling weer welkom op school.  

 



Wij stemmen voortdurend af met GGD West-Brabant om zo adequaat en snel mogelijk te 

kunnen handelen in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Zo 

is deze communicatie ook vooraf met de GGD besproken.  

NOODOPVANG 

Vanwege de sluiting van de scholen verzorgen wij noodopvang voor kwetsbare leerlingen of 

leerlingen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. We merken dat veel meer 

ouders gebruik maken van de noodopvang dan in de eerste periode. Een belangrijk verschil 

met de vorige periode in maart is dat de scholen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de 

noodopvang. Omdat onze leerkrachten druk bezig zijn met het verzorgen van online 

onderwijs wordt de noodopvang verzorgd door onze onderwijsassistenten, juf Vicky en juf 

Saba, en worden zij ondersteund door stagiaires. Elke dag komen er aanvragen bij en we 

merken dat de druk op de noodopvang toeneemt. Nogmaals willen we benadrukken dat we 

er vanuit gaan dat gezinnen waarbij één ouder in de cruciale beroepsgroep valt, zelf zorgen 

voor opvang. Daarnaast is de noodopvang alleen bedoeld voor de dagen dat de ouders 

daadwerkelijk aan het werk zijn. Wij beseffen ons terdege dat het soms niet heel makkelijk is 

om opvang te verzorgen maar doen toch een beroep op uw verantwoordelijkheid en 

flexibiliteit.  

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts – directeur  

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders,  

Zoals beloofd in de Weilustwekker voor de kerstvakantie stel ik mij nog graag even voor. Ik 

ben 34 jaar en woon samen met mijn vriend Bart in Breda. Oorspronkelijk kom ik uit 

Ulvenhout maar vanaf mijn studietijd woon ik in Breda. In mijn vrije tijd voetbal ik bij Bavel, 

ga ik één per week dansen en speel ik padel. Natuurlijk vind ik het heel fijn om uit eten te 

gaan en met vrienden af te spreken. Als dat weer mag natuurlijk! 

De komende periode ben ik in groep 6 van juf Merel/ Juf Kim te vinden vanwege het 

zwangerschapsverlof van juf Merel. Al is het deze weken niet in de klas maar online. Ik ben 

heel erg blij dat ik voor de vakantie een paar keer in de klas ben geweest zodat ik de 

kinderen een beetje ken. Want wat is het een gekke tijd zo. 

Op dinsdag en donderdag sta ik in groep 6 en op vrijdag val ik in bij verschillende groepen.  

Tot slot wens ik iedereen heel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar en hoop ik dat we 

elkaar snel (weer) in het echt mogen zien!  

 

Groetjes, Debby  

 

 


