
 
 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

1 

Nieuwsbrief 12 
12 maart 2021 

 

 

Vernieuwde richtlijnen RIVM  
De afgelopen week heeft het RIVM/GGD de richtlijnen voor het buitenspelen aangepast. Kinderen die met 
elkaar buitenspelen behoren niet meer tot de nauwe contacten. Dit geeft ons weer iets meer ruimte in het 
pauzerooster. We laten vanaf volgende week maximaal 2 groepen tegelijk buitenspelen. Hierdoor ontstaat 
de mogelijkheid voor de leerkrachten om gedurende de dag een pauze te nemen. Dit was de afgelopen 
periode niet mogelijk. Om enige voorzichtigheid in te bouwen, gaan we nog niet terug naar ons ‘oude’ 
pleinrooster. 

Testen bij kinderen – vanuit de GGD 
 We zien een toename in het testen bij kinderen. Dit komt onder andere 
door de nieuwe quarantainemaatregelen waarbij kinderen na vijf dagen 
getest mogen worden als zij in quarantaine zitten. Uit ervaring weten we 
dat kinderen en ouders het testen als spannend kunnen ervaren. Om het 
testen makkelijker te laten gaan, zijn op de teststraten aanpassingen 
gedaan. Zo is er een plek speciaal voor kinderen, is deze ‘gezelliger’ 
aangekleed en is er meer tijd voor de kinderen. Daarnaast krijgen de 
kinderen een diploma en een attentie om het testen positief af te sluiten. 
We zien dat de kinderen hier enthousiast van worden en het testen als veel 
minder belastend ervaren! 

Nieuwe schoolleider 
Komende week zal de eerste ronde matchingsgesprekken plaatsvinden met kandidaten voor de vacature 
van schoolleider. De ontvangstcommissie en de benoemingsadviescommissie (BAC) ontvangen de 
kandidaten en voeren de gesprekken. We houden u op de hoogte van het verdere proces.   

Traktaties 
Jarig zijn is voor kinderen een hele bijzondere 
happening. Al weken van tevoren leven ze hier naartoe. 
Een jaar ouder worden is heel speciaal! Wanneer uw 
kind jarig is snappen wij dat het leuk is om flink uit te 
pakken. Als school proberen wij gezond eten en snacken 
te stimuleren. We willen u dan ook vragen om de 
traktatie van uw kind zoveel mogelijk gezond te houden 
en de hoeveelheid te beperken zodat de kinderen het in 
de klas op kunnen eten.  
 
Voor inspiratie:  http://www.gezondtrakteren.nl 
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Gezocht: lasser 
Op school hebben wij twee dingen staan die gelast moeten worden. Het gaat om het karretje van onze 
concierge Jan. Deze gebruikt hij dagelijks om bijvoorbeeld het oud papier op te halen. Onmisbaar dus! Ook 
hebben we een kleuterfietsje die stuk is en gelast moet worden. Wie zou dit voor ons kunnen doen? Je kunt 
Amrah een berichtje sturen via Parro.  

   


