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Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn blij dat we de kinderen na de kerstvakantie
weer op school mochten ontvangen. Na een rustige start zien wij de positieve testresultaten op dit
moment fors toenemen. Op het moment van schrijven volgen vijf van onze twintig groepen
thuisonderwijs. Vergeleken met de voorgaande situatie op onze school is dat relatief veel. Als we kijken
naar de landelijke ontwikkelingen is dit geheel passend bij de actualiteit. Wellicht heeft u hierover in de
media e.e.a. vernomen. Het OMT wil zich deze week nog buigen over wijzigingen aangaande het
quarantainebeleid in de kinderopvang en het basisonderwijs. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben
zullen we dit met u communiceren. Als school hebben wij overzicht op de situatie en er heerst rust.
De oplopende besmettingscijfers vragen echter wel aandacht van ons maar zeker ook van u. Wij willen u
daarom vragen ook lichte klachten van uw kind(eren) serieus te nemen (bijv. hoofdpijn). Bij twijfel kunt u
altijd even contact met ons zoeken.
Voor de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van Dorien Scholten en Wilma Willems. Op deze
plek willen wij beide collega’s nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet voor Lindenhage. Zoals u
heeft kunnen lezen zijn Inge Westerdijk (adjunct-directeur onderbouw) en Mirjam Klapwijk
(administratie) na de vakantie op Lindenhage aan hun werkzaamheden begonnen. Inge is als adjunctdirecteur betrokken bij de groepen 1 tot en met 4. U kunt bij Mirjam terecht voor alle zaken waarvoor u
eerder contact had met Wilma. We heten hen graag nogmaals van harte welkom. Zij hebben beiden een
goede start gemaakt op onze school.
De (sociaal-emotionele)ontwikkeling van onze kinderen wordt gevolgd aan de hand van observaties,
gesprekken maar ook door het afnemen van toetsen toetsen en de resultaten hiervan. Op regelmatige
basis worden vanaf groep 3 methodetoetsen afgenomen waarvan u de resultaten kunt inzien op het
ouderportaal van Parnassys. Tweemaal per jaar worden ook de toetsen van het
leerlingonderwijscolgsysteem (LOVS) van CITO afgenomen. De komende periode staat de middenmeting
van het LOVS in de groepen 3 tot en met 8 centraal. In de periode tussen nu en de voorjaarsvakantie
staan daarnaast ook een aantal andere zaken centraal waarover wij u graag met deze nieuwsbrief
informeren

Update corona
We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat het aantal besmettingen fors toeneemt. Het is belangrijk dat we de
komende tijd goed letten op de algemene maatregelen zoals het bewaren van 1,5 meter afstand en het regelmatig
wassen van de handen. Daarnaast is het van belang om het klachtenverloop van uw kinderen goed in de gaten te
houden.
Wij willen u vragen bij een eventuele positief testresultaat in uw gezin de school en de kinderopvang telefonisch te
informeren. Op deze manier houden wij als school overzicht op het aantal besmettingen en kunnen we u continu
van kloppende informatie voorzien.
Op dit moment schrijven de richtlijnen voor dat wij bij een derde positieve testresultaat in één groep binnen één
week overschakelen op thuisonderwijs.
N.a.v. de persconferentie afgelopen vrijdag zijn er een aantal wijzigingen geweest in het quarantainebeleid wanneer
u of uw kind positief is getest. Wanneer uw kind positief is getest, geldt een quarantaineadvies van 7 dagen. Wanneer
uw kind nauw contact heeft gehad met een positief geteste groepsgenoot kunt u vijf dagen na de laatste contactdag
een afspraak voor een PCR-test maken.
Wanneer er sprake is van een positief testresultaat in de thuissituatie gelden onderstaande richtlijnen. Voor kinderen
die nog niet volledig zijn gevaccineerd, maakt het hierbij uit of de positief geteste huisgenoot in isolatie gaat. Is er
sprake van isolatie, dan zijn er dus geen contactmomenten meer en gaat na het laatste contact 10 dagen quarantaine
in. Deze quarantaine kan na 5 dagen worden afgebroken middels een negatieve PCR-testuitslag. Gaat de positief
geteste huisgenoot niet in isolatie, dan doorloop je eerst de ziekteduur van minimaal 7 dagen (omdat er op die dagen
dus nog sprake is van contact) en gaat aansluitend pas de 10 dagen quarantaine in (die dus na 5 dagen afgebroken
kan worden middels een negatieve PCR-testuitslag).
Besluit u uw kind niet te testen dan mag hij of zij bij geen klachten pas na de 10 dagen quarantaine weer naar school.
Indien er wel klachten zijn, dan blijft uw kind thuis.

Verkeerssituatie Platanenlaan
Het is u wellicht opgevallen dat de verkeerssituatie aan de Platanenlaan is
gewijzigd. Voor de kerstvakantie is het de oversteekplaats richting IKC Platanenlaan
vernieuwd. Voetgangers en fietsers hebben voorrang bij deze oversteekplaats. Voor
en na schooltijd is dit een druk oversteekpunt waarbij wij u willen vragen om alert
te zijn op de geldende regels. Op deze manier creëren we samen een veilige
omgeving voor onze kinderen.

Inloopweek
Zoals wij eerder met u hebben gecommuniceerd, staat in iedere week na een vakantie een inloopweek gepland.
Tijdens deze weken kunt u voor en na schooltijd een kijkje nemen in school en in de klas van uw zoon of dochter.
Passend bij de gedachte van The Leader in Me laten de kinderen zelf hun klaslokaal zien. Helaas kunnen deze
inloopweken vanwege de geldende maatregelen voorlopig geen doorgang vinden. Wij informeren u verder als de
inloopweken weer door kunnen gaan.

Studiedag 14 februari
Op maandag 14 februari (Valentijnsdag) staat de derde studiedag van dit schooljaar
gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Het team zal tijdens deze dag de kennis en
vaardigheden over professionele gespreksvoering verder uitdiepen. Daarnaast staat
ons rekenonderwijs en meer- en hoogbegaadheid centraal.

Adviesgesprekken groepen 8
Op 21, 22, 23 en 24 februari staan de adviesgesprekken van de groepen 8 gepland. Tijdens deze gesprekken
bespreekt u met de groepsleerkracht het onderwijskundig rapport dat onze school aanlevert bij de door u gekozen
school voor het voortgezet onderwijs. In dit rapport staan de belangrijke persoonlijke en didactische gegevens van uw
kind. De gesprekken zullen plaatsvinden via Teams. U ontvangt van de groepsleerkachten een uitnodiging om uzelf in
te schrijven via Social Schools. De centrale eindtoets voor de groepen 8 staat voor dit haar gepland op maandag 11
april en dinsdag 12 april.

Oudergesprekken
Op 7, 8, 9, 10 en 11 maart staan de oudergesprekken voor de groepen 1 tot en met 7
gepland. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de kinderen met u
besproken. Vooralsnog vinden deze gesprek plaats via Teams. Mocht dit veranderen
dan informeren wij u hier tijdig over. U ontvangt van de groepsleerkrachten een
uitnodiging om uzelf in te schrijven via Social Schools.

Carnavalsviering
Op vrijdag 25 februari staan de carnavalsviering op onze school gepland. De viering zal in aangepaste vorm doorgaan
en zich vooral richten op activiteiten binnen de eigen groep. We nodigen alle kinderen uit deze dag op een gekke,
leuke, lieve of orginele manier verkleed op school te komen!

Luizencontrole
De eerstvolgende luizencontrole staat gepland op woensdag 9 maart. De vorige
luizencontrole is helaas niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Wij willen u
daarom vragen uw kind regelmatig thuis op luizen of neten te controleren.
Op https://www.rivm.nl/hoofdluis kunt u actuele informatie vinden over de controle op
en de behandeling van hoofdluis.
Daarnaast is de BOV nog steeds op zoek naar ouders die iedere woensdag na een vakantie
willen helpen bij de luizencontrole op school. Mocht u hierbij willen helpen dan kunt u dit
per mail aangeven bij Mirjam Klapwijk (lindenhage@liemersnovum.nl).

