
    
 

Kernteam Covid 19. 

Nieuwsbrief 6 jaargang 2. 

22 april 2021. 

 

Wijziging in het Kernteam. 

Sinds 14 april is Andries Broekhuizen (Noordkwartier)  lid van het kernteam. Door de afwezigheid van 

Mirjam Pieters heeft eerst Marja Dijkstra en nu Andries haar taak overgenomen. 

Zelftesten. 

Alle scholen ontvangen binnenkort zelftesten. De afleverdatum ontvang je via de mail van het 

Ministerie of vanuit BRON. Er wordt gevraagd aanwezig te zijn om de levering in ontvangst te nemen.  

Alle medewerkers van Marenland en Noordkwartier kunnen zichzelf preventief testen op het 

coronavirus. Dit geldt ook voor de medewerkers van de kinderopvang, als deze opvang in hetzelfde 

gebouw als de school plaatsvindt. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een 

besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. In 

de bijgevoegde brief lees je de informatie over hoe het één en ander is georganiseerd. De brief graag 

verspreiden onder de medewerkers van de school en de opvang. 

Opening BSO. 

Sinds afgelopen maandag is de BSO weer open. Vrijwel alle kinderen komen en het is druk op de BSO. 

Met Kids2b hebben we afgesproken dat als er zich besmettingen voordoen, er contact is met de 

schooldirecteur, dit kan ook zijn in de meivakantie. Sowieso is de afstemming met de BSO over Corona 

gevallen belangrijk en bespreek dit met elkaar. 

Activiteiten. 

Het kernteam had de hoop dat door de opening van de BSO, er ook meer ruimte zou komen voor het 

mengen van groepen in het basisonderwijs. Echter tot op heden is dit niet het geval en blijven de 

afspraken van bubbels en cohorten, buitenspelen in vakken etc. van toepassing. 

Ditzelfde geldt voor de schoolreizen. We zien natuurlijk versoepeling met winkels en terrassen maar 

voor schoolse activiteiten blijft het Protocol van toepassing. Schoolreizen zijn in, om en rond de school. 

We blijven de versoepelingen volgen en mochten er mogelijkheden komen dan laten wij dit 

onmiddellijk weten. 

Het betekent tevens dat de JMC, de Masterclass Pro en Playing for Success nog niet opengaan. 

 

 



Inhaal- en ondersteuningsprogramma. 

Vooreerst hebben 4 scholen zich aangemeld voor de 4e tranche van deze subsidie. De regeling is open 

sinds 15 april en wordt 2 mei gesloten. Scholen die toch graag willen deelnemen kunnen zich tot 

morgen 09.30 uur aanmelden, dan gaat de aanvraag de deur uit. 

Het kernteam wenst iedereen een welverdiende en prettige meivakantie. 

Hannie, Sjanet, Rita, Andries en Leonie. 

 

 

 

 

 

 


