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HET SPRINGERNIEUWS BEVAT INFORMATIE OVER SCHOOLSE EN ANDERE ZAKEN. JAARGANG  26, 
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Sinterklaas 

 

 

 

Om half 9 gingen alle kinderen doodstil de school in. Sinterklaas lag nog te slapen… We                

hoorden een hoop gesnurk. 

Toen alle kinderen in de klas zaten kwam Piet in paniek naar ons toe. Sinterklaas was                

verdwenen! 

Gelukkig hebben we hem weer gevonden; hij lag te slapen in het kamertje van juf Ingrid. 

We zijn heel trots dat hij bij ons heeft geslapen. Zeker Niek en Sophie; het was hun bed.                  

Hoe cool is dat? 

 

Het was een gezellige ochtend met heel mooie surprises in de bovenbouw. Complimenten! 

 

Serious Request 

Op dinsdag 8 december kregen de kinderen van groep 3 t/m 8 een (digitale) gastles van                

het Rode Kruis.  

3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners               

ontlast en verspreiding van corona tegengaat. En wij gaan hen hierbij helpen. Samen met              

de kinderen hebben we een actie op touw gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En                 

dit loopt fantastisch! 

Na het uitdelen van de brochure stroomden de bestellingen binnen. We zijn hard aan het               

werk om de knutsels en kaarten op tijd te kunnen afleveren. Alvast enorm bedankt! 

De teller staat op dit moment op €662,40 

 

Ook wordt er gedacht aan onze ouderen. Voor het ouderenfonds kleuren we kaarten en              

zetten er een lieve tekst op. Zo ontvangen ouderen een kerstkaart van ons. 

Springernieuws 



2020 was een vreemd jaar; met de kinderen dragen we een steentje bij om het goed af te                  

sluiten. Leuk om het enthousiasme van hen te zien! 

 

Kerst  

Nog een paar dagen en dan vieren we Kerst op          

school. De kerstcommissie en het team zijn druk        

bezig met de laatste voorbereidingen.  

De kinderen mogen donderdag vanaf 17:45 uur uur        

met hun 5-gangen diner en in mooie feestkleding op         

school komen.  

Zij brengen hun diner zelf naar binnen.  

De leerkrachten ontvangen de kinderen op het plein.        

Na een heerlijk diner en een gezellige speurtocht kunt         

u uw kind om 19:45 uur ophalen.  

De kinderen komen samen met de leerkrachten naar        

buiten. 

We hebben er heel veel zin in! 

 

 

Even voorstellen: juf Brigit 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik ben Brigit van Brakel en sinds vorig jaar         

december woon ik met mijn man en onze zoon in          

Driebergen-Rijsenburg. Vanaf woensdag 9    

december ben ik de nieuwe leerkracht van groep 3         

en 4 en sta ik alle dagen van de week voor de  klas.  

 

Voorheen woonden wij in Drenthe. Daar heb ik de         

afgelopen 14 jaar voor de klas gestaan en daarvoor         

heb ik 14 jaar op een school gewerkt in de provincie           

Groningen.  

 

We wonen hier met veel plezier, ik mag graag         

tuinieren, wandelen, mountainbiken en op avontuur      

gaan met onze Landrover. Vanaf maart dit jaar ben         

ik gaan werken in Wijk bij Duurstede en in Houten.  

 

Ik geniet van de momenten dat ik kinderen zie groeien in hun ontwikkeling. Voor mij is                

elke dag weer anders en iedere keer een verrassing wat we die dag beleven in de klas.                 

Belangrijk vind ik dat kinderen zich thuis voelen op school, want dat is voor hen een                

belangrijke basis.  

 

Ik hoop samen met de kinderen en de ouders er een leerzame en leuke tijd van te maken. 

Tot gauw! 

 

Juf Brigit 
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Corona 

 

Op dit moment zit er geen gezin in quarantaine. Ook bij de leerkrachten zijn er geen                

corona gerelateerde klachten. De afgelopen tijd werd er af en toe een ouder positief getest.               

In overleg met ouders en GGD was in deze gevallen overleg over het (weer) naar school                

gaan van de kinderen. Gelukkig is het rustig; hopelijk blijft dit zo.  

 

Hieronder leest u o.a. meer over het nieuwe testbeleid en beleid m.b.t. quarantaine. Het is               

ingewikkeld. Neem bij vragen altijd contact op met school en/of de GGD            

(https://www.gdru.nl/mijn-kind.html, 030-6305400). 

 

Nieuw testbeleid voor huisgenoten en contacten 

Sinds 1 december is het voor huisgenoten en nauwe contacten mogelijk om zich op dag 5 van de 

quarantaine (waarbij dag 0 = het laatste nauwe contact met iemand met COVID-19) te laten testen. 

Wanneer de testuitslag negatief is, hoeft deze persoon niet langer in quarantaine te blijven. Dat 

betekent dat kinderen en medewerkers bij een negatieve testuitslag weer naar school of naar de 

opvang mogen komen. 

Let op: kinderen tot 12 jaar die een nauw contact zijn (en dus niet een huisgenoot) mogen 

tijdens hun quarantaineperiode wel naar school en KDV. Dit is een al bestaande uitzondering op hun 

quarantaine situatie. Wanneer deze kinderen op dag 5 negatief getest worden, mogen ze ook weer 

spelen met vriendjes en naar buiten. Mochten ze positief testen, gaan ze uiteraard thuis in isolatie. 

De achtergrond van de aanpassing in het testbeleid is dat onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat 

97% van de mensen die besmet zijn met het coronavirus binnen 7 dagen klachten krijgt. Het virus 

wordt 1 à 2 dagen voordat de klachten beginnen al aangetroffen. Met een test op dag 5 wordt dus 

97% van de besmettingen aangetoond. 

Voor huisgenoten in quarantaine is het moment waarop zij uit quarantaine mogen afhankelijk van de 

situatie:  

Isolatie van degene met COVID-19 

Wanneer degene in het gezin of huishouden die besmet is met het coronavirus geen risicocontact 

meer heeft met de rest van het huishouden, gaat de quarantaineduur voor de huisgenoten in op de 

dag na het laatste risicocontact (=dag 1). Dag 5 kan dan al aanbreken terwijl de besmette 

huisgenoot nog ziek is. Bij een negatieve testuitslag van de huisgenoot op dag 5, is zijn of haar 

quarantaine voorbij. 

Geen isolatie mogelijk 

Wanneer het niet mogelijk is risicocontact binnen het huishouden te vermijden, gaat de huisgenoot 

natuurlijk ook in quarantaine. Echter, in dit geval kan pas 5 dagen nadat de besmette persoon weer 

naar buiten mag (tenminste 7 dagen isolatie EN 24 uur klachtenvrij), getest worden. 

Het nieuwe testbeleid geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Overigens blijft het advies om 

extra alert te zijn op klachten en de basisregels te volgen tot 10 dagen na het contact altijd van 

kracht. Wanneer er niet op dag 5 getest wordt, duurt de quarantaine net als voorheen 10 dagen. 
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Kerstvakantie 

 

 

 

Op vrijdagochtend 18 december mogen de kinderen een uurtje uitslapen en start de             

school om 9:30 uur. De school is gewoon open om 8:30 uur. We starten dan met het                 

opruimen van de school. Om 12:00 uur begint de Kerstvakantie. 

 

Het volgende Springernieuws ontvangt u maandag 11 januari. Namens team, MR en            

AC wensen we u alvast een fijne, gezellige Kerstvakantie en een gelukkig en gezond              

2021! 

 
 


