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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen week hebben we helaas meerdere groepen in quarantaine moeten plaatsen. Het 

beleid vanuit de GGD is dat bij drie besmettingen binnen zeven dagen in een groep de klas 

in quarantaine moet. Elke keer als ik het bericht moet versturen dat een groep in 

quarantaine moet, besef ik mij heel goed dat dit u als ouders direct raakt. Plannen moeten 

omgegooid worden, opvang moet worden geregeld en dit alles op korte termijn. Dat vraagt 

veel van uw flexibiliteit en ik kan mij heel goed voorstellen dat u hier van baalt. Ook is het 

schakelen voor onze leerlingen, na drie weken vakantie week dachten ze weer lekker naar 

school te kunnen. Gelukkig zijn alle collega’s inmiddels (noodgedwongen) vaardig 

geworden in het geven van online onderwijs. Echter, we hebben onze leerlingen het liefst 

gewoon in de klas.  

 

Hoe het zich de komende weken gaat ontwikkelen, dat weet niemand. Aanstaande vrijdag 

komt het OMT weer bijeen om huidige quarantaine maatregelen in het onderwijs opnieuw 

te beoordelen. We wachten de berichten met spanning af. 

 

Alles nog even op een rijtje: 

 

Al een aantal dagen horen we dat de besmettingscijfers met het coronavirus snel oplopen. 

Helaas gebeurt dat ook op onze school. In bijna elke groep is wel een leerling besmet en 

we hebben ook al een aantal groepen in quarantaine moeten plaatsen. 

Bijna dagelijks hebben we contact met de GGD en daarom is het belangrijk dat we goed in 

beeld hebben welke leerlingen klachten hebben en positief getest zijn. 

 

Daarom hebben we alles nog een keertje op een rijtje gezet: 

 

Wat te doen bij milde klachten? 

Wanneer uw zoon of dochter milde klachten heeft (verkoudheid, snotneus, hoofd- en of 

keelpijn, koorts) doe dan een zelftest. 

Wanneer deze zelftest positief is, maakt u een afspraak bij de GGD voor een PCR-test via 

0800 1202. 

Als de zelftest negatief is mag uw zoon of dochter uiteraard naar school toe komen. 

 

 

 

 

 



Wat te doen als de zelftest positief is? 

Uiteraard maakt u een afspraak bij de GGD zoals hierboven is beschreven. 

Breng de school zo snel mogelijk op de hoogte. Stuur een e-mail naar: 

marc.embregts@inos.nl met hierin: 

- Naam van uw zoon of dochter 

- Groep 

- Klachten 

- Laatste dag dat hij/zij op school was 

 

Breng de leerkracht op de hoogte via een Parro bericht. 

 

Wanneer moet een groep in quarantaine? 

Als er drie leerlingen binnen zeven dagen positief getest zijn op covid-19 dan moet de 

groep in quarantaine en schakelen we over naar online onderwijs. 

Na dag vijf mag er bij de GGD getest worden en met een negatieve testuitslag mag uw 

zoon of dochter weer terug naar school toe. Als er niet getest wordt bij de GGD verloopt 

de quarantaine periode na tien dagen. 

Leerlingen die de afgelopen acht weken een covid-19 besmetting hebben doorgemaakt 

mogen wel naar school toe komen. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. 

 

Ik wens u een fijn weekend, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marc Embregts, directeur 
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Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest 

of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven 

gemaakt. Ook wanneer kinderen zelf gaan lezen blijft het voorlezen belangrijk. 

Voorlezen heeft een gunstig effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 

Hieronder een aantal tips om het beste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

• Lees voor op een vertrouwd moment en/of op een knusse plek met een knuffel of 

kussen erbij en met zo weinig mogelijk afleiding. Maak er samen een vertrouwd, 

dagelijks ritueel van. 

• Het is niet nodig om allerlei stemmetjes te gebruiken. Langzaam voorlezen, goed 

articuleren en je kind regelmatig aankijken tijdens het voorlezen.  

• Laat je kind vertellen. Geef je kind voldoende gelegenheid om iets te zeggen als je 

het verhaal voorleest. Zo blijft je kind betrokken bij het verhaal. Het gaat er om dat je 

kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. 

• Voorspel samen het verhaal. Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal 

verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, 

denken kinderen goed na en leren ze zich goed te verwoorden. 

• Een boek kiezen. Er is zoveel keuze aan mooie boeken in boekhandel en bibliotheek. 

En je kunt aan de medewerkers daar altijd nog meer tips vragen. Zij helpen je graag. 

 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Met het pasje 

kunnen boeken, tijdschriften, strips, speelleermaterialen en DVD’s geleend worden. Ook kan 

er gebruik gemaakt worden van allerlei digitale mogelijkheden zoals de luisterbiebapp, het 

lenen van Ebooks en het bekijken van digitale prentenboeken.  

Kijk voor meer informatie en adressen en openingstijden op www.bibliotheekbreda.nl   

Als u uw kind lid wil maken kunt u vanaf thuis al een inschrijfformulier invullen: 

www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=inschrijven  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
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