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De jarigen van de komende week
Ward, Daan
Agenda
14 december
Nascholing team: alle leerlingen om 12 uur vrij
22 december
Kerstmaaltijd
24 december
Alle leerlingen om 12 uur vrij.
25 december- 9 januari Kerstvakantie
Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Vrije middag
Op dinsdag 14 december zijn alle leerlingen om 12 uur vrij i.v.m. een
teammiddag.
Op woensdag 9 maart stond een personeelsdag van onze stichting
gepland. Deze dag komt te vervallen. Wij hebben op de middag van de
9e maart een teammiddag gepland. De leerlingen zijn dus niet zoals
eerder was gemeld, de hele dag vrij, maar vanaf 12 uur.

Kerstviering
Op woensdag 22 december staat onze traditionele kerstmaaltijd
gepland. Deze week heeft ieder daarover informatie ontvangen. Uw
hulp bij de kerstmaaltijd wordt erg op prijs gesteld. Heeft u zich nog
niet opgegeven en u wilt wel iets maken, geeft u dit dan dit weekend
nog door aan de leerkracht van uw kind?
We maken er een gezellige kersttijd van met elkaar. De school is al
weer prachtig versierd, kerstmuziek klink iedere ochtend in de
lokalen, de lichtjes branden gezellig: kortom een sfeervolle tijd!

Corona
Ik durf het haast niet te zeggen, maar wat mogen we onze handen dichtknijpen! Tot nu toe
ontspringen we de dans voor wat betreft de coronabesmettingen. Veel scholen om ons heen hebben
leerlingen in quarantaine, groepen naar huis moeten sturen vanwege de vele besmettingen of omdat
de leerkracht thuis zat en er geen vervanging was. We merken dat u erg meedenkt om dit zo te
houden! Fijn! Iedereen van harte bedankt daarvoor!

De zelftesten voor de leerlingen zijn vanochtend geleverd. De leerlingen van groep 6-7-8 krijge vier
testen mee: voldoende om tot aan de kerstvakantie 2 x per week te kunnen testen. Is deze zelftest
negatief, ook bij lichte coronagerelateerde klachten, dan mag uw kind naar school. Bij een positieve
uitslag van de zelftest maakt u een afspraak bij de GGD. Die test geeft het meest betrouwbaar weer
of een leerling besmet is.

Het ministerie geeft de volgende informatie mee:
Waarom tweemaal per week preventief zelftesten?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook
niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten
met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten
houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest doet,
zonder dat je klachten hebt.
Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen naar
huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan.
U wordt verzocht om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken.
In de meeste gevallen zult u als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen; sommige kinderen
zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Vanaf vandaag, 10-12-2021, tot aan in
ieder geval de kerstvakantie krijgen leerlingen de zelftesten gratis mee van school.
•
Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maakt een afspraak bij de GGD om de
testuitslag te bevestigen met een PCR-test.
•
Heeft uw kind een negatieve zelftest en geen klachten? Uw kind mag naar school.
•
Heeft uw kind een negatieve zelftest, maar wél (milde) klachten? Uw kind mag naar school.
Mocht hier iets veranderen dan wordt u hierover geïnformeerd door de school.
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw
kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in
het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als
ouder/verzorger.
Hulp bij zelftesten
In de handleiding bij de test leest u hoe de test werkt. Wat uw kind moet doen bij een positieve of
negatieve testuitslag kunt u ook vinden op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Via deze link
vindt u ook instructiefilmpjes van diverse testaanbieders voor het uitvoeren van een goede zelftest.
Deze kunt u eventueel ook samen met uw kind bekijken.
Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken dat het wattenstaafje een stuk minder diep de neus
in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname duurt kort, voelt even niet zo prettig, maar doet
zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen van middelbare scholen – waar de zelftest al
langer wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, maar het valt mee!’.
Meer informatie
Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de
website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.

Kerstfilm in Oldeberkoop
Zondag 28 november is er een kinderkerstfilm opgenomen
in Oldeberkoop. Hier hebben een aantal kinderen van OBS
de Tjongeling aan meegedaan. De film verteld het
traditionele verhaal van Jozef en de hoogzwangere Maria
die van keizer Augustus naar Bethlehem moeten en waar
een wonder gebeurd.
Op zondag 19 december kunt u het resultaat van deze film
om 12.00 en 14.00 komen bekijken in de Bonifatiuskerk. De
voorstelling van 16.00 uur is helaas al vol. Wij houden ons
aan de coronaregels., zittend op 1,5 meter afstand, dragen
van mondkapje en desinfecteren van de handen bij
binnenkomst. In tegenstelling tot wat er in de Dreijer stond
moet u zich aanmelden voor de voorstelling. Stuur een mail
naar pkn.oldeberkoop@gmail.com o.v.v. kerstfilm, naam, telefoonnummer en aantal personen.
Graag ook uw voorkeur aanvangstijd doorgeven.
Protestantse gemeente Olde - en Nijeberkoop

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 16 december 2021

