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Agenda voor de maand januari:
Woensdag 6 januari: Studiedag.
Maandag 18 januari: Opening nieuwe Jeelo project
“Leren van personen van vroeger”

Jarigen in januari:
Zondag 17 januari: Femke
Donderdag 21 januari: Lisa & Carlijn
Woensdag 27 januari: Anna-Belle
Alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!

Hallo allemaal,

WELKOM in 2021. Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal, natuurlijk ook namens alle meesters en
juffen, een liefdevol, fijn en vooral een heel gezond jaar toe. Een jaar waarin we meer zicht krijgen op
het “normale” leven.
We zijn het nieuwe jaar gestart op een andere nl. met online onderwijs. Ik wil aan iedereen alle
complimenten geven hoe jullie het allemaal zo snel weer oppakken! Alle kinderen, papa’s en mama’s
en teamleden dank jullie wel voor jullie inzet. Thuis, online en op de noodopvang. Dat is voor
iedereen heel fijn. Heeft u hierover nog vragen, laat het ons weten.
Toch zou het fijn zijn als we op maandag 18 januari weer samen op school mogen beginnen. Of dat
ook gaat gebeuren is nog even afwachten…… We hopen op dinsdag 19 januari samen met uw
kinderen te starten met ons tweede Jeelo project: leren over personen van vroeger. Een nieuw
project waarin we op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en ervaringen.

Supertrots zijn we op de realisatie van het eerste project van Scholen voor Morgen. In Welsum heeft
de oplevering van de school in het dorpshuis, zonder problemen, plaatsgevonden. Rond de
voorjaarsvakantie gaan we verhuizen. Het is prachtig geworden!

In Olst en Boskamp vervolgen we het proces rondom huisvesting. We zijn met ouders in gesprek over
de twee scenario’s en nemen ouders in het proces mee. Eind januari of begin februari wordt er een
besluit genomen.

Kortom, 2021 zal een jaar worden met mooie, nieuwe en spannende ontwikkelingen. Ontwikkelingen
waar we samen met alle kinderen naar uit te kijken en samen mee bezig gaan. Allemaal voor onze
kinderen op school.
We gaan er met zijn allen een geweldig jaar 2021 van maken.

Groet,
Claudia

Nieuwjaar!:
We wensen jullie een gezond en gelukkig 2021!
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. Nou niet
echt… maar we zijn alweer online begonnen. Over niet al te lange
tijd hopen wij jullie allemaal weer te zien op school! Nu is er
contact via mail, WhatsApp of telefoon. Succes met het
schoolwerk thuis!” En heb je een vraag neem contact op.

Bericht van de GGD:
Advies Outbreak Management Team
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs
geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij
klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse
variant van het coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over.
Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer
informatie. Vooruitlopend daarop kunnen kinderen jonger dan 12
jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang
gaan en corona gerelateerde klachten hebben.

Aanmelden test
Kinderen kunnen 5 januari voor een test worden aangemeld via
het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202.
Onderzoek
Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats
naar de mate van verspreiding van Covid-19 op scholen. Op de
website van het RIVM kunt u de tot dusver bekende
informatie en onderzoeken vinden.
Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de
mate van verspreiding van corona op scholen in kaart te
brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie
zullen alle leerlingen van klassen waarin een positief geteste
leerkracht of leerling gevonden is, getest worden.
Heeft u nu al vragen?
•

•

•

Kijk dan op de speciale pagina op onze
website: https://www.ggdijsselland.nl/scholenkindercen
tra/corona/.
Voor specifieke vragen over de situatie op uw school,
kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige
die verbonden is aan uw school.
U kunt ons ook bellen: wij zijn zeven dagen per week
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur
via telefoonnummer: 088 - 443 03 70.

