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Nieuwsbrief  februari 2022 

Omzien naar elkaar 
 
De tweede maand van 2022 is al weer aangebroken, we hopen dat we de ergste Corona uitbraken nu 
hebben gehad en ons traject ten aanzien van ons achterstanden actieplan, wat we erg zorgvuldig 
hadden ingepland, kunnen vervolgen. We merken dat de extra inzet met behulp van 
onderwijsassistenten en extra leertijd voor een aantal kinderen, zijn vruchten afwerpt. Dit doen we 
natuurlijk niet alleen op school, ook u hebt ons thuis daarbij geholpen en de nodige hulp geboden 
aan uw kinderen. Daarvoor hartelijk dank! 
 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van 
de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en 
vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we 
hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer 
mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het 
betekent als je naar elkaar omziet. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lidy Tuin 
 

10 minuten gesprekken voor groep 3 t/m 8 
De 10 minuten gesprekken vinden plaats in de week van 7 februari. Inmiddels heeft u een uitnodiging 
ontvangen.  
Let op deze gesprekken vinden online plaats en niet fysiek op school, zoals eerder in de brief werd 
vermeld!! 
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Update Corona vanaf 26 januari 
Algemeen gewijzigd beleid: 

• Personen die langer dan zeven dagen geleden een boostervaccinatie hebben gehad of korter 
dan 8 weken geleden Covid-19 hebben doorgemaakt gaan niet in quarantaine. Deze 
personen krijgen ook geen testadvies, behalve als zij klachten krijgen. Het quarantainebeleid 
blijft in alle andere situaties ongewijzigd; 

• Alle leerlingen gaan niet in quarantaine na contact met een positief persoon als ze geen 
klachten hebben; 

• De quarantaine van de klassen die voor 26 januari zijn ingegaan, zijn opgeheven; 

• Medewerkers volgen het quarantainebeleid van volwassenen; 

• Medewerkers zonder boostervaccinatie of die > 8 weken een COVID-19 infectie hebben 
gehad en in contact zijn geweest met een positief getest persoon, kunnen mogelijk werken 
volgens de uitzondering voor medewerkers in essentiële bedrijfsprocessen; 

• Medewerkers zijn nooit een nauw contact van een positieve leerling;  

• De basisregel blijft: testen bij klachten; 

• Bij een negatieve zelftest mag de leerling weer naar school, waarbij het dringende advies om 
bij aanhoudende of verergerende klachten opnieuw te testen; 

• Wanneer een leerling of een medewerker in contact is geweest met iemand die COVID-19 
heeft, vermijdt hij of zij gedurende 10 dagen contact met kwetsbare personen. De klassen 
gaan niet meer in quarantaine bij 3 of meer besmettingen. Besmettingen hoeven ook niet 
meer gemeld te worden bij de GGD. Alleen bij een uitbraak en bij zorgen over kwetsbare 
leerlingen, zullen we de GGD raadplegen. 

• Ouders mogen nog niet in school, tenzij het echt noodzakelijk is en u een afspraak hebt 
gemaakt;  

• Leerlingen worden op het plein afgezet en gaan zelfstandig naar binnen;  

• Vanaf groep 6 is het advies een mondneusmasker te dragen en 2x per week te testen op 
maandag en woensdag. U ontvangt op iedere vrijdag 2 zelftesten per kind;  

• Medewerkers dragen een mondneusmasker in de gangen en op de leerpleinen, in de klas 
mag het mondneusmasker af;   

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, zal de leerkracht contact 
opnemen met ouders/verzorgers. 

•  
 

Goed zichtbaar indien op de fiets of lopend naar school 
In deze donkere dagen is het belangrijk dat je goed zichtbaar 
bent op je fiets. Voor de veiligheid van uw kinderen is het 
belangrijk dat u zo nu en dan even de fiets controleert en 
daarover in gesprek gaat met uw kinderen. 
 
 
 
 
 

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 
bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 
stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken 
op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 
443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  
Gezondheidsonderzoeken 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/


Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 
orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 
meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar 
niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  
Gezondheidsonderzoek 5 jaar 
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 
Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 
lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 
consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 
doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 
  
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn 
Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf 
nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 
doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie 
over opgroeien en opvoeden. 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
 

Pilot nieuwe Schoolapp  
Een aantal ouders onder u zijn gestart met een nieuwe schoolapp die 
aansluit bij ons leerling administratiesysteem “ParnasSys”. De pilot duurt 
ongeveer tot eind maart, daarna zullen we onze bevindingen delen met u en 
zullen we besluiten of we verder zullen gaan met deze schoolapp.  

 
 

Nieuw speelmateriaal aangeschaft van de Bemboomgift 
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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor de kerstvakantie heb ik u gevraagd om de enquête over de Gezonde School thema's in te vullen. 
Hier hebben we meerdere reacties op gekregen, waarvoor dank! Aan de hand van de enquête aan de 
ouders/verzorgers en een enquête binnen het team, hebben we een keuze kunnen maken met welk 
Gezonde School thema we dit schooljaar een start willen maken. De keuze is geworden: 
Mediawijsheid. 
  
Wat is mediawijsheid?  
Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch, veilig én bewust 
te kunnen deelnemen aan de (digitale) mediasamenleving. Het omvat alles wat te maken heeft 
met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan. 
Mediawijsheid is ook een onderdeel van de 21ste vaardigheden die geïmplementeerd zijn in het 
onderwijs op “De Wegwijzer”.  
 
Wat gaat er nu gebeuren? 
We zijn aan het kijken naar het opzetten van een leerlijn (van groep 1 t/m 8) die toegespitst is op 
onze school. Daarbij kijken we ook naar suggesties voor activiteiten waarmee we die doelen kunnen 
behalen.  
 
Dit zijn de ontwikkelingen tot nu en zodra er meer duidelijkheid komt, stel ik u daarvan op de hoogte. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar invallervaller@cnbswegwijzer.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Justin van der Weide (LIO-stagiair groep 7/8) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data: 
datum activiteiten 

01-02-2022 Voorstelling Kanoet in De Voorveghter groep 5/6 

07-02-2022 Bestuursvergadering 

07-02-2022 Online 10 minuten gesprekken in deze week 

03-02-2022 Vrije middag onderbouw 

03-02-2022 Open huis Vechtdal College dedemsvaart 

03-02-2022 Groep 8 naar het Vechtdal College te Dedemsvaart vertrek 12:30 uur 

17-02-2022 Juf Lidy 40 jaar in het onderwijs 

21-02-2022 Voorjaarsvakantie 

02-03-2022 Bestuursvergadering 

08-03-2022 Vrije middag onderbouw 

14-03-2022 Week van de Lentekriebels 

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!! 
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