
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appingedam, 29 november 2021 
 
Nieuwsbrief 14 jaargang 2 
 
 
Allen, 
 
Na de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn er weer een aantal zaken veranderd voor ons 
binnen het onderwijs. Helaas is nog niet alles duidelijk en moeten we het nieuwe protocol en de 
nieuwe beslisboom afwachten. 
Jullie zijn door ons via de app geïnformeerd over de wijzigingen die tot nu toe bekend zijn.  
We willen middels deze nieuwsbrief nog een aantal zaken kort doorlopen met jullie.  
Alles wat hierin staat kan vervallen indien dit in het nieuwe protocol anders is omgeschreven of 
bepaald. 
 

1. NSA/Sportmixx 
We ontvangen vragen over of de NSA nog wel door kan gaan. Tot er andere regels zijn, kan 
dit doorgang vinden. Kinderen mogen nog naar de opvang en naar sport en komen elkaar 
daar ook tegen. Wij blijven het aanbieden; het is aan ouders te beslissen of hun kinderen 
meedoen of niet. Let er wel op dat activiteiten voor 17:00 afgelopen moeten zijn. 
Voor de trainer gelden de ‘normale’ maatregelen: 1.5 meter afstand, mondkapje mag etc. 
 

2. Mondkapjes 
Hierover is nog geen duidelijkheid vanwege het verschil in communicatie tussen de 
rijksoverheid (verplicht) en de PO-raad. We hopen dat deze duidelijkheid snel komt in het 
protocol. Tot die tijd gedogen we het niet gebruiken van een mondkapje. 

 
3. Zelftesten (wellicht is het goed bij onduidelijkheid deze tekst nog eens met ouders te delen) 

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een advies voor zelftesten. Dit advies luidt: doe 
twee keer per week een zelftest. Dit is vrijwillig, maar is wel een dringend advies. De test is 
voor de zekerheid en geldt voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8. Ook als zij geen klachten 
hebben en ook als zij al gevaccineerd zijn. We gaan ervan uit dat ouders de tests thuis 
uitvoeren. Dit gebeurt niet op school. 
Wij vragen onze medewerkers ook zich minimaal twee keer per week te testen. 
Ouders hoeven hiervoor geen testen te kopen. Wij bestellen deze testen. Zodra we deze 
binnen hebben, geven we ze met de leerlingen mee naar huis. 
LET OP: een zelftest is onvoldoende bij klachten. Vanaf nu moeten leerlingen met een 
verkoudheid ook thuisblijven en zich laten testen door de GGD.  
 

4. Corona app bovenschools NoMa 
We maken voor het delen van berichten met betrekking tot corona en vragen van jullie en 
aan jullie, een app aan voor ons allen. Dat werkt efficiënter.  
 
Hartelijke groet, het kernteam 


