
   

 

 

 

 

 

 

 
6 februari 2022 

Planning 
16 februari Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
28 februari Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 4 maart   

 

Beste ouder(s), 
 

De kop is er weer af! De kinderen zijn na de kerstvakantie goed gestart met een gezellige toast op het 
nieuwe jaar. 
 
De eerste golf aan coronabesmettingen op school is achter de rug; in totaal zijn er zes groepen thuis 
geweest. Het lijkt erop dat nu het team aan de beurt is. Op dit moment zijn er 4 leerkrachten ziek 
thuis en dat betekent dat we iedere keer weer moeten puzzelen met de bezetting in de groepen. 
Jammer genoeg betekent dit soms ook dat de kinderen niet naar school kunnen komen. Een situatie 
die wij zeker niet willen, maar die nu onvermijdelijk is. We doen ons uiterste best om vervanging te 
vinden, maar dit lukt heel vaak niet. Het kan dus ook de komende periode zo zijn dat uw kind(eren) 
thuis moet blijven en dat er geen onderwijs op afstand is, omdat de leerkracht ziek is en er geen 
vervanging beschikbaar is. 
 
Inmiddels zijn we gestart met de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7. Deze toetsen zijn niet 
gebonden aan een methode. Ze geven ons informatie over de ontwikkeling van de kinderen ten 
opzichte van het voorgaande meetmoment of de voorgaande meetmomenten. De citoperiode loopt, 
normaal gesproken, van half januari t/m half februari. Door de vele coronabesmettingen lukt het nu 
niet om alle toetsen bij alle kinderen in deze periode af te nemen. Daarom is de citoperiode verlengd 
tot de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie, op vrijdag 11 maart, krijgen de kinderen hun 
rapport mee naar huis. Op donderdag 17 en dinsdag 22 maart zijn er oudergesprekken. Er volgt te 
zijner tijd een uitnodiging om in te tekenen. 
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 
 

 

Abel is geboren 
Op vrijdag 4 februari zijn juf Manon en haar partner Jesper de trotse 

ouders geworden van Abel Noël. Wij feliciteren hen van harte met de 

geboorte van hun zoon.  

 

De Vreedzame School 
Na de kerstvakantie zijn we vol enthousiasme gestart met het programma ‘De Vreedzame School’. De 

kinderen reageren positief op de lessen; u heeft er vast al wel wat over gelezen in de weekupdate 

van de leerkracht. In de bijlage vindt u een informatiefolder over ‘De Vreedzame School’. 



 
 
Corona en quarantaine 
We zijn heel blij dat de quarantainemaatregel voor de kinderen is versoepeld waardoor de klas niet 
meer in quarantaine hoeft als er drie kinderen in de klas besmet zijn. We merken toch nog dat veel 
ouders vragen hebben over de quarantaine. Via bijgaande link kunt u meer informatie lezen: 
 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie  

 
 
Hoofdluis 
Omdat er sinds de coronapandemie niet of nauwelijks ouders in de school mogen zijn, zijn er geen 
luizenouders in de school die de kinderen controleren op hoofdluis. Het is daarom belangrijk uw 
kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. 
 
Wij vragen u dan ook uw kind thuis te controleren op hoofdluis. Wanneer u luizen of neten (eitjes 
van luizen) aantreft, raden wij u aan uw kind tegen hoofdluis te behandelen. 
 
Controleren 
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in 

de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of 

grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u 

of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van 

vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren 

op hoofdluis. 

Behandelen 
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige 
kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken  
elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 
 
Via bijgaande link komt u op de website van het RIVM. Hier staat goed uitgelegd hoe u het beste kunt 
behandelen. 
 
Controleren en behandelen | RIVM  
 

 

Evaluatie verkeerssituatie  
De gemeente Rijswijk heeft in de maand november de verkeerssituatie rondom onze school 
geëvalueerd. U heeft hiervoor een enquête kunnen invullen. In de bijlage vindt u een folder met de 
uitkomsten van deze evaluatie. Deze informatie gaat over alle schoolzones in de gemeente. De 
uitkomst zal ook worden besproken in de MR.  

 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

