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Mei 
 

Wist u dat …… 
…… de meivakantie morgen start en de kinderen twee weken vrij zijn? 
…... er voor leerjaar 8 van woensdag 26 mei tot en met vrijdag 28 mei een driedaagse wordt 
        georganiseerd met  allemaal leuke activiteiten die nu nog een verrassing zijn? 

 

 

Welkom 
Deze maand komt Lara Welles bij ons op school in leerplein 1. Wij wensen haar een fijne 
schooltijd toe bij ons op ’t Kendelke. 

 

Bereikbaarheid leerkrachten 

Het goed voorbereiden van de lessen vinden wij erg belangrijk om uw kind goed onderwijs te geven. We hebben 

daarom als team afgesproken dat we dagelijks van 14.30-15.30 uur in ieder geval de tijd nemen om de dag te 

evalueren en de lessen voor de volgende dag voor te bereiden. Mocht u een vraag hebben aan een leerkracht, zou u 

dan voor 14.30 uur of na 15.30 uur willen bellen, mailen of een berichtje willen sturen? 

 

Coronamaatregelen 
 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden we ons op school aan de 
corona-maatregelen. Ook de komende tijd blijven deze onveranderd, waardoor een 
aantal activiteiten helaas niet plaats kan vinden. Denk aan het bezoek aan Techno 
Promo, het Elzendaalcollege en de natuurpaden.  

De beslisboom geeft antwoord op de vraag of uw kind wel of niet naar school mag 
komen. Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten of is uw kind in nauw contact 
geweest met een besmet persoon, maak dan een afspraak bij een GGD-testlocatie. De 
zelftesten, die nu verkrijgbaar zijn, zijn alleen bedoeld voor preventief gebruik. 
 

Wanneer er een besmetting is binnen de klas, gaat de hele groep in quarantaine. Na 5 dagen kunnen kinderen getest 
worden en bij een negatieve testuitslag weer fysiek naar school. Kinderen die niet getest worden (deze beslissing ligt 
altijd bij u als ouder), blijven 10 dagen thuis. Omdat de hele groep bij een besmetting in thuisquarantaine moet 
bestaat er een kans dat in de komende periode (de groep van) uw kind thuis moet blijven. U krijgt hierover bericht 
via ouderportaal. In het meest vervelende geval komt dit bericht pas ’s ochtends voor schooltijd. Natuurlijk proberen 
we u altijd zo vroeg mogelijk te informeren.   
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Wij merken steeds vaker dat er geen vervanging beschikbaar is vanuit de vervangerspool. Tot nu toe is het ons 
steeds gelukt om de groepen op te vangen, wanneer de leerkracht afwezig is. Het kan dan ook gebeuren dat we u 
pas 's ochtends via Ouderportaal een berichtje moeten sturen dat de groep van uw kind thuis moet blijven, omdat er 
geen vervanging voor de groep beschikbaar is.  

Zelftesten 

Wellicht heeft u het in het nieuws al gehoord. Vanaf de meivakantie kunnen alle medewerkers op school 
gebruikmaken van zelftesten. Deze testen zijn alleen bedoeld voor medewerkers en niet voor de kinderen. Middels 
de zelftest kunnen medewerkers zichzelf preventief testen op het coronavirus. Op deze wijze kan een besmetting 
vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke uitbraak worden voorkomen. Het gebruik van een zelftest is 
vrijwillig en is een aanvulling op de bestaande corona- maatregelen op school en het testbeleid van de GGD. 

Klimaatbingo 

Het programma VerduurSAMEN2030 van de gemeente Bergen heeft voor alle basisschoolleerlingen een 
klimaatbingo ontworpen. Door middel van deze bingo zijn de kinderen op een leuke en leerzame manier bezig met 
het onderwerp duurzaamheid. Dit initiatief sluit goed aan bij de themaweek van de gezonde school, welke aan het 
begin van het schooljaar is gehouden. Wij nodigen alle kinderen uit hier in de meivakantie mee aan de slag te gaan. 
De bingokaart wordt deze week aan de kinderen uitgereikt. 
 
Wat houdt de klimaatbingo in? 
De klimaatbingo bestaat uit een bingokaart met acht foto-opdrachten omtrent het onderwerp duurzaamheid. 
Kinderen kunnen deelnemen aan deze bingo door de foto’s voor 24 mei in te sturen via het algemene e-mailadres 
van VerduurSAMEN2030. Vervolgens worden er onder de deelnemers acht verschillende prijzen verloot. Doe mee en 
maak kans op één van deze leuke prijzen! 

Luizencontrole 

Binnen de Corona-maatregelen is het niet mogelijk de luizencontrole op school te houden. We vragen u thuis extra 
alert te zijn en de kinderen regelmatig te controleren op luizen en neten.   

 

 

 

 

 


