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Beste ouders/ verzorgers,
Fijn dat we weer begonnen zijn en dat het schooljaar heerlijk
rustig is gestart. In de eerste week is het voor iedereen even
wennen: nieuwe groepen, andere plekken en weer wat
afspraken opfrissen. Het is mooi om te zien dat de kinderen
al weer zo snel gewend zijn aan de schoolweek.
Deze nieuwsbrief komt kort op de vorige, daarom zal deze
wat korter zijn.
Met vriendelijke groet,

Kalender

Studiedagen
2020-2021

Mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Maandag
12 oktober 2020
Vrijdag
18 december 2020
Dinsdag
13 april 2021
Maandag
26 april 2021
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Parkeerproblemen
We willen iedereen vragen te letten op het parkeren in met name de kloosterstraat. We
hebben in de eerste week gezien dat er best wel wat auto’s op de stoep voor de huizen
of half op de weg worden geparkeerd. Dit geeft veel overlast in de buurt, maar met
name de veiligheid voor de kinderen wordt er ook minder door. Dit komt omdat er
hierdoor een minder overzichtelijke situatie ontstaat. Zoals de verkeersborden aangeven
mag in de kloosterstraat alleen in de parkeerhavens worden geparkeerd. Daarnaast zijn
er aan de achterkant van de school ook parkeerplekken.
We willen u hier graag op attenderen omdat in de komende periode ook weer vaker
gecontroleerd zal worden door de BOA’s en willen u graag een boete besparen.

Infoavond, oudergesprekken
De infoavond van 8 september zal via Teams plaats vinden. Alle kinderen hebben al een
inlog en momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe indeling.
Deze zal ruim op tijd klaar zijn zodat alle kinderen weer in een nieuwe Teams groep zitten.
De ouder-kind gesprekken zullen ook via Teams plaatsvinden. Via de leerkracht krijgt u
nog te horen hoe u kunt inschrijven hiervoor. We kiezen ervoor om de gesprekken in groep
1,2 alleen met de ouders te doen. Dit doen we omdat de ervaring leert dat een online
gesprek met kinderen soms een te grote uitdaging is..
Dit alles is nog steeds niet de fijnste manier om met u als ouders in gesprek te gaan. Echter
is het inmiddels wel mogelijk om op afspraak in de school af te spreken. Dus mocht de
noodzaak er zijn kunnen we ook op deze manier met u in gesprek.
De reden waarom we niet de gehele ouderavond op deze manier doen kunt u lezen in
de voorgaande nieuwsbrief.

Halen, brengen
We zijn erg blij met hoe het in de ochtend en middag gaat op het speelplein. Fijn dat
iedereen rekening houdt met de manier waarop we kinderen buiten ophalen en weer
naar binnen brengen!

Opslag musical oproep
Wij zijn heel hard op zoek naar een plaats waar we de spullen voor de musical op
mogen en kunnen slaan.
Binnen ons schoolgebouw hebben we geen mogelijkheid tot opslag.
Het gaat om verschillende grote panelen die we gebruiken als achterwand bij de
musical van groep 8. Daarnaast nog enkele kleine onderdelen.
Bent u of kent u iemand die ons hiermee van dienst zijn stuur dan een berichtje naar:
k.vugts@cadansprimair.nl. Alvast enorm bedankt voor het meedenken.

(herhaling) Bijlage 1: plattegrond verzamelplekken
Op deze plattegrond kunt u zien waar de groepen verzamelen. Groep 7, groep 8A en
groep 8B verzamelenaan de zijdevan de parkeerplaaten (achter de school). We
willen u vragen om de ruime tussen de school en de speelplaats vrij te houden om hier
kinderen en leerkrachten de ruimte te geven om naar de school toe te lopen.

(herhaling) Bijlage 2: Maatregelen/richtlijnen corona van de GGD
De scholen gaan op 24 augustus weer van start. Graag praten we jullie via deze brief bij over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus en het coronabeleid.
Zijn er klachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar
school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich
laat testen. Het gaat om één of meer van de volgende klachten:
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
hoesten
benauwdheid
plotseling verlies van reuk of smaak
verhoging of koorts boven de 38 graden

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of
benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.
Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder
koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als
er binnen het huishouden iemand is met koorts en/of benauwdheid.
Besmetting van medewerker of leerling
Tot nu toe zijn er in onze regio geen clusters of uitbraken op scholen geweest waarbij het
coronavirus is aangetoond. Wel neemt het aantal besmettingen toe in het land en krijgen scholen
dus vaker te maken met een kind of medewerker die in de besmettelijk periode op school is
geweest. Op het moment dat iemand positief wordt getest, start het bron- en contactonderzoek. In
het geval van een schoolgaand kind of iemand die werkt op een basisschool en daar in de
besmettelijke periode was, neemt de GGD contact op met school. Op dat moment brengen we
samen de situatie in beeld en gaan wij na welke contacten er zijn geweest binnen de school.
Personen binnen de school die nauw contact blijken te zijn, worden vervolgd door de GGD. Wij
geven informatie over hoe te handelen, welke informatie te verstrekken aan collega’s en ouders en
wat het vervolg zal zijn. Elke situatie is anders en de begeleiding is dan ook maatwerk.
Het bovenstaande betent dat we een bezoekersregistratie bijhouden. We gebuiken voor ouders
momenteel alleen de ingang bij de onderbouw. Hier vragen we u om het formulier in te vullen

Quarantaine is belangrijk
Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven
hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt:
•
•

•

Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10
dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een
persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
die een nauw contact zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat
zij geen klachten hebben.
Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel
landen die het label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 10 dagen na
aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar dat zij wel naar school/BSO mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij
geen klachten hebben.

De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen. De meest actuele leefregels en informatiebrieven voor
contacten van iemand die positief is getest op corona, zijn terug te vinden
op https://lci.rivm.nl/leefregels
Ventilatie op scholen: adviezen RIVM en de rijksoverheid
In de media is er veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het
coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de landelijke richtlijn en het nieuwsbulletin van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Eventuele veranderingen in de adviezen over ventilatie zijn te volgen via
de website van de rijksoverheid. Op de Landman hebben we hier onderzoek naar laten doen en
daaruit blijkt dat de systemen geheel op orde zijn, maar zullen we daarnaast ook extra ventileren
(geen ventilatoren).
Contact met de GGD Hart voor Brabant
- Heb je een vraag over corona? Of wil je een artikel 26 melding doen? Neem contact met ons op
via 0900 364 64 64. Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of de GGD belt je
zo spoedig mogelijk terug.
- Wil je een coronatest aanvragen? Bel met het landelijke nummer 0800-1202 of maak een afspraak
via Rijksoverheid.nl/coronatest.
- Voor vragen (en meldingen) over infectieziekten die niet-corona gerelateerd zijn, zijn wij
bereikbaar op 088-368 6421.

Beslisboom
Vindt u het lastig om te beslissen of uw kind wel of niet thuis moet blijven? Hiervoor
hebben we hieronder een belisboom toegevoegd waarmee u snel kunt zien.

