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’t Kuierjournaal
15e jaargang no. 14: 12-03-21

Covid-19
Sinds de basisscholen weer open zijn,
heeft iets minder dan de helft van alle
scholen in Nederland één en soms
zelfs meer klassen naar huis moeten
sturen vanwege besmettingen met
corona. Helaas behoort onze school
vanaf vandaag bij die helft die een
groep naar huis moest sturen. Wij
kregen vanmorgen bericht dat een
leerling uit groep 8 positief is getest.
Alle kinderen zijn direct naar huis
gestuurd. De kinderen blijven
minimaal 5 dagen in thuisquarantaine.
Na deze periode kunnen ouders ervoor
kiezen hun kind te laten testen.
Wanneer de test negatief is, kan het
kind weer naar school. Wanneer
ouders hun kind niet laten testen, en
ook die mening respecteren wij, blijft
het kind 10 dagen in thuisquarantaine.
Een broertje van de besmette leerling
uit groep 8 zit in groep 5. Hij is tot en
met woensdag op school geweest,
heeft geen klachten en een sneltest
heeft uitgewezen dat hij op dit
moment (waarschijnlijk) niet besmet is
met het virus. In overleg met de GGD
wordt bekeken of vervolgstappen
noodzakelijk zijn.

Hebt u vragen, twijfels of klachten
neem dan contact op met GGD
Twente. U kunt GGD Twente elke dag
van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen op
053-4876840.
Daarnaast zijn wij dit weekend bij
dringende vragen via de mail
(info@klimopschoolrijssen.nl)
bereikbaar en vanaf maandag ook
weer op het telefoonnummer van
school.
Gezien bovenstaande willen wij nog
nadrukkelijker uw aandacht vragen
voor onderstaande regels:
- Kinderen met klachten passend bij
COVID-19 blijven thuis en worden bij
voorkeur getest, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen
en keelpijn
- Kinderen die getest worden, blijven
thuis totdat de uitslag bekend is; als
de testuitslag negatief is, mogen de
kinderen naar school tenzij kinderen:
- bij iemand in huis wonen die ook
klachten heeft die passen bij COVID19 of daadwerkelijk COVID-19 heeft
- een nauw contact hebben met
iemand met COVID-19. Een kind met
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klachten dat niet is getest, mag weer
naar school als het 24 uur volledig
klachten vrij is.
- Wanneer een kind gedurende de dag
klachten ontwikkelt gerelateerd aan
COVID-19, wordt hij/zij door een ouder
opgehaald
- Wanneer een kind positief is getest
op corona moet hij/zij ten minste 7
dagen thuis in isolatie blijven. Het kind
mag weer naar school als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft.

Leerachterstand
De afgelopen weken hebben we de
kinderen ‘verrast’ met een aantal
CITO-toetsen. Met behulp van deze
toetsen kunnen we leerlingen met
elkaar vergelijken en vaststellen of een
leerling voldoende groei heeft
doorgemaakt. Hierdoor is het tot op
zekere hoogte ook mogelijk te bekijken
welke gevolgen de tijdelijke sluiting
van school heeft gehad op de
resultaten van de kinderen. De
komende week proberen we hier een
goed beeld van te krijgen. Is er sprake
van een leerachterstand op groepsen/of individueel niveau en wat
betekent dit voor ons onderwijs? Niet
alleen voor de komende weken, maar
waarschijnlijk ook wel voor het
komende schooljaar. Gelukkig wil de
overheid ons hierin ondersteunen
door een extra financiële
tegemoetkoming.

Op donderdag 1 april krijgen de
kinderen het rapport mee. Vervolgens
zijn op 6, 7 en 8 april de
contactavonden. Gezien voorgaande
nog meer redenen om hiervan
gebruik te maken!

Promofilmpje
Mede omdat wij dit schooljaar geen
open huis konden organiseren,
hebben we voor onze school een
promotiefilmpje laten maken. We zijn
heel blij met het resultaat. Mocht u
ook nieuwsgierig zijn geworden: het
filmpje is te bewonderen op onze
website (www.klimopschoolrijssen.nl)
en op onze facebookpagina.

Klasbord ouderapp
Fijn om te zien dat de meeste ouders
onze nieuwe Klasbord ouderapp
hebben weten te vinden. Ook dit
Kuierjournaal wordt middels deze
ouderapp verzonden. Omdat nog niet
alle ouders van deze app
gebruikmaken, hebben wij deze
ouders via de mail het Kuierjournaal
toegestuurd. Dit is echter wel de
laatste keer dat we het ook op deze
manier aanbieden. Dus hebt u uw
code nog niet geactiveerd doe dit dan
zo spoedig mogelijk. Mocht u de code
niet meer hebben, laat het dan even
weten zodat wij u een nieuwe code
kunnen geven.
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Batterijen verzamelen
Vanaf deze week staat er een verzamelton bij de
hoofdingang waar we lege batterijen in kunnen
verzamelen. Wanneer we samen een volle ton met lege
batterijen hebben gespaard, krijgt de school een tegoed om
buitenspeelgoed aan te schaffen. Daarbij is het alleen
toegestaan om huishoudelijke batterijen in deze ton te
doen. Dus mochten jullie thuis nog lege batterijen hebben,
lever ze bij ons in!

Flessenactie
Afgelopen maandag zijn we met de hele school begonnen met een spaaractie voor
de Vastenactie. Dit jaar gaat de opbrengst naar ontwikkelingslanden om
beroepsonderwijs en ondernemerschap te ontwikkelen. Waar wij bijna
vanzelfsprekend van onderwijs gebruik kunnen maken, is dat lang niet overal
zo. Samen kunnen wij hier een steentje aan bijdragen.
In onze hal staat er voor elke groep een verzameldoos om statiegeldbonnetjes van
winkels uit Rijssen in te verzamelen. We hebben afgesproken dat we i.v.m. Corona
alleen flessen/statiegeldbonnetjes verzamelen bij de eigen familie. De komende drie
weken gaan we ons best doen om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor dit mooie
doel. Helpen jullie mee?

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 26 maart
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