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Sint
Zoals u in het vorige Kuierjournaal
hebt kunnen lezen, komen een aantal
pieten, i.v.m. Corona helaas zonder
Sinterklaas, op vrijdag 4 december
naar de Klim-Op. De pieten worden in
school feestelijk ontvangen. Helaas is
het dit jaar niet mogelijk dat jongere
broertjes en zusjes de pieten kunnen
begroeten. ’s Middags hebben alle
kinderen vrij!

Tijdens deze vieringen met alle
kinderen in de hal van school wordt er
telkens een gedeelte van het
kerstverhaal voorgelezen en steken
we een kaarsje van de adventskrans
aan. We tellen als het ware af voor wij
de geboorte van Jezus kunnen vieren.

Schoolwapps

Advent
Terwijl we de verjaardag van Sint nog
moeten vieren, zijn we ook al weer
bezig met de voorbereiding op Kerst.
De aanloopperiode naar Kerstmis
noemen we de adventstijd. Op onze
school bereiden we ons voor op het
kerstfeest door op vier momenten, 30
november, 7, 14 en 18 december, een
korte adventsviering te houden.

Het Kuierjournaal wordt verstuurd
met behulp van het programma
‘mijnschoolinfo’. Helaas gaat dit
programma verdwijnen, zodat wij op
zoek moesten naar een ander
programma. We hebben gekozen
voor ‘Schoolwapps’. Met dit
programma kunnen we zowel via de
mail als de app met u communiceren.
Hierdoor hebben we ook Klasbord
niet meer nodig. In een volgend
Kuierjournaal vertellen wij u meer
over de werkwijze en op welke
manier u zich hiervoor kunt
aanmelden.

basisschool Klim-Op, Lentfersweg 29, 7461 EJ Rijssen, tel. 0548-541490, e: info@klimopschoolrijssen.nl

2

Corona en quarantaine

We hebben de afgelopen tijd regelmatig vragen gekregen over eventuele quarantaine
bij kinderen. Het blijkt dat zelfs de GDD soms verschillende adviezen geeft. Om
ongelijkheid te voorkomen houden we ons aan de richtlijnen van de overheid (zie ook
rijksoverheid.nl).
Kinderen van 0 t/m 4 jaar en basisschoolleerlingen
•
•
•
•

Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe
hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis.
Hoeven niet altijd getest te worden.
Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten.
Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Let op: er gelden andere regels als:
•
•

Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van
benauwdheid. Dan blijven kinderen ook thuis.
Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven
kinderen ook thuis.

Wat zijn de regels als iemand in huis corona heeft?
•
•
•

Degene met corona gaat thuis in isolatie (dat betekent zoveel mogelijk afstand
houden van huisgenoten).
De rest van het gezin blijft 10 dagen thuis (in quarantaine) vanaf het laatste
risicovolle contact, dus ook de kinderen;
Wie klachten krijgt laat zich testen. Ook de kinderen kunnen dan getest worden.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 11 december
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