
  

 

Nieuwsbrief 07 - CBS Onderdak 

 

Een nieuw jaar!   

Het jaar 2020 ligt achter ons. Het was een bijzonder jaar voor ons allemaal.   

We hopen dat 2021 ons allen mooie en leerzame momenten gaat brengen!  

  

Lockdown/schoolsluiting   

Afgelopen dinsdagavond tijdens de persconferentie hebben we gehoord dat de lockdown 

met drie weken wordt verlengd. Voor het onderwijs wordt gekeken of de basisscholen 

maandag 25 januari weer open mogen. Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dit 

weten.  

 

Thuisonderwijs 

In korte tijd is het thuisonderwijs weer opgezet. We zijn ontzettend trots op de 

kinderen en ouders. Fijn om te zien en te horen hoe snel alles thuis weer is opgepakt! De 

juffen hebben de afgelopen weken ook veel werk verzet om het thuisonderwijs op te 

zetten en goed te laten verlopen. Ook voor ons is het weer schakelen. We doen ons best 

om het onderwijs voor alle kinderen zo goed mogelijk op afstand aan te bieden en te 

begeleiden. Dit alles om de leerprocessen, zij het op alternatieve wijze, door te laten 

gaan. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en). 

 

Noodopvang  

Wanneer u gebruik moet maken van de noodopvang voor uw kind(eren), wilt u dit dan zo 

snel mogelijk doorgeven aan mij. De noodopvang is voor kinderen van wie de ouders 

werken in een cruciale beroepsgroep en de opvang van hun kind(eren) niet anders op 

kunnen lossen. Wij bieden noodopvang van 8.30 tot 14.00 uur. De uren buitenom de 

schooltijden worden verzorgd door Kinderopvang Walcheren. U wordt verzocht om zelf 

contact met hen op te nemen. 

 

Nieuw protocol  

Er is weer een nieuw protocol beschikbaar. Aangepast testbeleid kinderen tot en met 12 

jaar:  

1. Hebben kinderen die gebruik maken van de noodopvang klachten die passend zijn bij 

COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. 

Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang.  

2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  



3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:  

   o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook       

    sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig  

  ziek is.  

  o Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.  

  o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de 

scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten 

thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. 

Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat  

 

Wij verzoeken u dringend, dat als een huisgenoot getest moet worden, om uw 

kind(eren) dan ook thuis te houden tot de uitslag bekend is. 

 

Groep 8  

Er is in de media gesproken om eindexamengroepen, zoals groep 8 weer naar school te 

laten komen. In het Zeeuwse bestuurdersoverleg is met alle scholen in Zeeland 

afgesproken om dit i.v.m. de kans op besmettingen niet te doen! 

 

Bibliobus 

Tijdelijk geen Bibliobussen, maar wel de bezorgbieb! 

Vanwege het feit dat de Bibliobussen, in verband met de coronamaatregelen van 14 

december, tijdelijk niet mogen rijden (tenminste tot 9 februari) is de bezorgbieb in het 

leven geroepen, een nieuw concept op maat voor klanten van de Bibliobussen in Zeeland. 

Deze service is reeds gestart. 

 

Geheel coronaproof worden de gereserveerde boeken van de klanten van de Bibliobussen 

tijdelijk thuisbezorgd. Je reserveert thuis via de website (een aantal) boeken of andere 

materialen. Deze blijven zes weken uitgeleend op je lenerspas staan. 

Zodra deze bij de Bibliobussen binnen zijn, nemen de medewerkers contact met je op en 

geven aan op welke dag en dagdeel de bezorger de boeken aan huis brengt. Dit gebeurt 

in de gemeente Veere, Noord-Beveland, Borsele en Schouwen-Duiveland. 

 

Spaaractie Jumbo Vader Koudekerke 

In november hebben wij meegedaan met de Jumbo spaaractie. Wij hebben een bedrag 

van €301,10 bij elkaar gespaard! Van dit geld kunnen wij nieuwe buitenspelmaterialen 

aanschaffen. Hartelijk dank voor het helpen sparen! 

 

Mocht u vragen hebben, laat het mij weten! 

Ik wens u het allerbeste en hopelijk tot snel op school! 

 

Hartelijke groeten, 

Namens het team van CBS Onderdak 

Petra Rijn 


