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UIT DE DIRECTIEKAMER

Sinterklaas en Piet hebben De Wegwijzer op
donderdag bezocht. Alle kinderen hebben
een bezoekje gekregen in de klas. Wat hebben
de oudere kinderen prachtige surprises
gemaakt voor elkaar. Helaas hebben een
aantal kinderen de viering vanuit huis
bijgewoond. De hele viering liep dankzij de
oudervereniging op rolletjes. →

→ De eerste groep kinderen heeft het traject
City Trainer Junior met succes afgerond. Wat
hebben deze kinderen veel geleerd! Na een
echt examen mochten ze het certificaat in
ontvangst nemen. Tijdens de TSO worden nu
verschillende spelletjes aangeboden.

Wilt u een positieve zelftest, GGD test, of
melden als uw kind in quarantaine gaat?
Dan willen wij u vragen dit e-mailadres te
gebruiken: kbsdewegwijzer_info@inos.nl. We
reageren dan z.s.m. op uw bericht.
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AANGEPASTE TIJDEN KERSTVIERING

In verband met de huidige maatregelen kan
het geplande kerstdiner op donderdagavond
23 december helaas niet doorgaan.
De kinderen komen op die donderdag de hele
dag tot 14:45 naar school.
Als de omstandigheden het toelaten, zullen we
op vrijdagochtend 24 december een
kerstontbijt organiseren. Hierover krijgt u in de
loop van volgende week meer informatie.
Op vrijdagmiddag 24 december zijn de
kinderen vanaf 12:15 uur vrij.

CORONA MELDPUNT SCHOOL

Wanneer u als ouder een coronagerelateerde
melding wil maken, willen wij u vragen het
volgende e-mailadres te gebruiken:
kbsdewegwijzer_info@inos.nl. U krijgt dan zo
spoedig mogelijk reactie.

LUIZENCONTROLE

Helaas kunnen de luizencontroles
momenteel niet uitgevoerd worden binnen
de school. Om die reden willen wij u vragen
om extra alert te zijn op hoofdluis bij uw kind.
Wanneer u hoofdluis constateert, willen wij u
vragen de leerkracht zo spoedig mogelijk op
de hoogte te stellen.

Wanneer er hoofdluizen bij meerdere
kinderen in een klas zijn gesignaleerd, vinden
de controles op school doorgang op een zo
veilig mogelijke manier.

LANDELIJK LEERGROEI ONDERZOEK
Om de leerprestaties van onze leerlingen en
de eventuele gevolgen daarop van de
Corona periode goed in beeld te krijgen,
heeft het Centraal Bureau van de Statistiek
en NRO-NCO een landelijk “leergroei”
onderzoek gestart. Scholen kunnen hieraan
deelnemen door gedurende de
schoolloopbaan van uw kind 2x per jaar de
toetsresultaten via een koppeling vanuit
ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem) naar het
Centraal Bureau Statistiek (CBS) te sturen.
Daar worden de gegevens dan
gepseudonimiseerd en beschikbaar gesteld
aan het NRO NCO voor het onderzoek.

De scholen krijgen twee keer per jaar een
statusoverzicht van hoe hun leerlingen en
groepen zich ontwikkelen. Het gaat dan niet
om specifieke leerlinggegevens maar
anonieme totaaloverzichten. Mocht u niet
akkoord zijn met deze uitwisseling van
gegevens van uw kind, dan kunt u dit voor 6
maart 2022 aan ons kenbaar maken. De
gegevens van uw kind zullen dan niet in het
onderzoek worden meegenomen. Meer
informatie leest u in bijlage 1: Informatie voor
ouders over gebruik persoonsgegevens LVS
voor NCO.
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PIETENGYM

Op donderdag 25 november hadden de kinderen
van groep 1 t/m 5 een speciale meeting. Er hadden
namelijk Pieten via Meet naar de klas gebeld. De
kinderen, juffen en meneren hebben met de Pieten
tijdens het videobellen de heupen en schouders
losgemaakt. Daarna gingen alle kinderen deze dag
naar de gymzaal voor de pietengym.

De kinderen hebben laten zien dat ze erg goede
pieten zijn. Ze kunnen klimmen en klauteren,
balanceren, touwzwaaien en dit allemaal met een
cadeau in de hand. Deze kunsten werden beloond
met een prachtig pietendiploma.
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CITY TRAINER JUNIOR

Er zijn een aantal kinderen uit groep zeven die na
schooltijd een training hebben gevolgd tot City
Trainer Junior. Deze training is afgerond met een
prachtig certificaat.
Deze kinderen kunnen nu sportieve activiteiten
begeleiden en organiseren tijdens de TSO. Zij helpen
tijdens de buitenspeeltijd van de groepen 1-2, 3 en 4,
zodat die kinderen een gevarieerde, sportieve
buitenspeeltijd hebben.

VERJAARDAG MENEER DANNY

Dinsdag 23 november
was het de beurt aan
meneer Danny om hem
te verwennen voor zijn
verjaardag. Ook meneer
Danny heeft een door de
kinderen geknutselde
bloem gekregen met een
bon namens de
oudervereniging.

SINT OP DE WEGWIJZER

Op donderdag 2 december kregen wij
bezoek op school van Sint en Hoofdpiet. Wij
hebben ontzettend genoten van het
bezoek. Sint vertelde van alles over de
groepen. De Sint had het grote boek bij zich
ter geheugensteuntje.
Ze hadden niet alleen het grote boek
meegenomen, maar ook erg veel
pepernoten en cadeaus.

De kinderen van groep 6 t/m 8 hadden
geweldige suprises voor elkaar gemaakt.

Wij willen de oudervereniging bedanken voor
deze geslaagde dag!
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BIJLAGE 1: GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS LVS VOOR NCO
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BIJLAGE 2: AANVULLENDE INFORMATIE RONDOM (ZELF)TESTEN

Breda, 3 december 2021

Betreft aanvullende informatie rondom testen en zelftesten

Beste ouders/verzorgers,

U ontvangt deze brief omdat het landelijke beleid rondom de inzet van zelftesten is gewijzigd.

Wat is er sinds vandaag veranderd als het gaat om testen?

● Vanaf vandaag mogen leerlingen bij milde klachten een zelftest doen. Als de uitslag negatief is, hoeft uw

kind niet thuis te blijven. Bij een positieve uitslag moet uw kind alsnog naar de GGD. Het wel of niet

gebruiken van een zelftest is altijd op vrijwillige basis. En u mag er ook voor kiezen om bij milde

klachten geen zelftest maar een GGD-test te doen.

● Als de klachten aanhouden, is het advies om een dag later nog een zelftest te doen. Mochten de klachten

langer aanhouden, of erger worden, dan moet uw kind opnieuw thuisblijven en kunt u een GGD test laten

doen.

Vanuit de overheid ontvangen we alleen zelftesten voor het aantal leerlingen van groep 6 t/m 8. Op dit

moment proberen we op andere manieren aan zelftesten te komen. Dit met als doel om zelftesten voor alle

leerlingen van de school beschikbaar te stellen. U kunt zich vast voorstellen dat dit enige tijd kan kosten en we

rekenen dan ook op uw begrip.

Wat blijft hetzelfde als het gaat om testen?

● Kinderen blijven altijd thuis bij koorts, benauwdheid of hoesten. U kunt uw kind laten testen bij de GGD.

Bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school.

● De overheid heeft het dringende advies gegeven dat medewerkers op onze scholen, en leerlingen vanaf

groep 6 en in het VSO, zich preventief 2x per week thuis testen met een zelftest. De keuze om uw kind

wel of niet te testen is alleen aan u. We willen nogmaals benadrukken dat onze scholen nooit testen bij

uw kind zullen afnemen.

● Bij een positieve zelftest van een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact blijft de betreffende

leerling of medewerker thuis en wacht op de uitslag van de GGD test. Als de test bij de GGD negatief is

mag de leerling of medewerker weer naar buiten. Bij een positieve GGD test moet de betreffende

leerling of medewerker thuis blijven. De GGD vertelt dan precies wat u moet doen. In de quarantaine

periode zijn alleen GGD testen toegestaan.

● Bij een besmetting in de school of in de groep van uw kind adviseert de GGD over wat wij moeten doen.

De GGD bepaalt wie en hoelang leerlingen, medewerkers of hele groepen in thuisquarantaine moeten en

wanneer zij getest kunnen worden. Dit blijft maatwerk en kan dus per groep en soms zelf per leerling

verschillen.

Wij wensen u een fijne Sinterklaasviering met uw kind(eren). Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf

gezond.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer College van

Bestuur INOS
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Breda, 3 december 2021

Betreft informatie over testen

Beste ouders/verzorgers,

Het beleid rondom testen is veranderd. Vanaf vandaag mag uw kind wanneer deze een klein beetje verkouden

is een zelftest doen. Bij een negatieve uitslag mag uw kind dan weer naar school. Wanneer uw kind verkouden

blijft, moet u de volgende dag opnieuw een zelftest doen. Is de test positief dan moet u een afspraak maken

bij de GGD.

Als de klachten erger worden mag u geen zelftest doen, als u uw kind dan wil laten testen dan kan dat bij de

GGD. Uw kind blijft dan thuis totdat u de uitslag weet. Als deze negatief is mag uw kind weer naar school. Bij

een positieve uitslag vertelt de GGD wat u moet doen.

De scholen proberen om voldoende zelftesten te krijgen voor alle leerlingen van de school. Dit kost tijd en we

hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Wat blijft hetzelfde als het gaat om testen?

● Als uw kind naast verkouden ook koorts, benauwd is of moet hoesten moet uw kind thuisblijven. U kunt

dan geen zelftest doen, wel een GGD test. Bij een negatieve uitslag mag uw kind weer naar school.

● De overheid adviseert ook dat leerlingen vanaf groep 6 twee keer per week thuis een zelftest doen. Dat

beslist u altijd zelf. De school zal nooit bij uw kind een zelftest doen.

● Wanneer een huisgenoot een positieve zelftest heeft moet uw kind thuisblijven. De huisgenoot moet zich

dan bij de GGD laten testen. Als de test bij de GGD negatief is mag uw kind weer naar school mits deze

zelf geen klachten heeft. Is de test positief dan moet uw kind thuisblijven. De GGD vertelt dan wat u

moet doen.

● Tijdens quarantaine mogen er alleen GGD testen worden gedaan, dus geen zelftest.

● Bij een besmetting in de groep van uw kind horen wij van de GGD wat wij moeten doen. Dit kan per

groep anders zijn.

Wij wensen u een fijne Sinterklaasviering met uw kind(eren). Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf

gezond.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer College van

Bestuur INOS
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