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Versoepeling quarantaineregels in het onderwijs

Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal

(voortgezet) onderwijs hoeven, volgens de nieuwe regels,niet meer standaard in

quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het

coronavirus.

Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in

quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven

thuis.

Regels op school

De volgende regels blijven op school van kracht:

- Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een

zelftest. Als de uitslag daarvan positief blijkt, moet deze bevestigd worden

met een test bij de GGD. Maak hiervoor ook een testafspraak via 0800-1202

of op via Coronatest.nl.

- Met een negatieve zelftest mag uw kind naar school, maar het dringende

advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

- Leerlingen vanaf groep 6 dragen mondkapjes in de gang, net als het

onderwijspersoneel.

- Voor leerlingen van de groepen

6 t/m 8 en al het personeel geldt: twee keer per week thuis een preventieve

zelftest doen. Morgen ontvangen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 weer

twee zelftesten.

- Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat

betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren

waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen nog

niet in het schoolgebouw.



Communicatie aantal besmettingen

1. Bij een positieve testuitslag van uw kind, stuurt u een berichtje naar de

leerkracht.

2. De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind aan zijn/haar schooltaken kan blijven

werken.

Gymleerkracht

Ik ben blij u te kunnen melden dat Jolien Kouwenberg vanaf deze week de

gymlessen van Gijs overneemt in de groepen 3-4 en 1-2. Zoals u weet gaat Gijs

genieten van een mooie wereldreis. Vanaf deze plaats wens ik Jolien veel sportieve

uurtjes toe op de BVM.

Voetbal 2022

Dit jaar organiseren de sportcoaches weer voetbaltoernooien voor bijna alle

leeftijden. Dit is nog wel even onder voorbehoud, omdat er dan wellicht nog

coronamaatregelen van toepassing zijn. We hebben wel goede hoop en daarom zijn

we alvast van start gegaan met de organisatie. Verdeeld over vijf dagen kunnen de

leerlingen van groep 3 t/m 8 met veel sportief plezier strijden om de eerste plaats.

Het toernooi voor groep 5/6 en groep 7/8 wordt op dezelfde manier georganiseerd

als voorgaande jaren. Teams spelen partijtjes tegen elkaar en de uiteindelijke

winnaar gaat door naar de KNVB rondes. Het toernooi voor groep 3/4  zal opnieuw

een combinatie zijn tussen een voetbalspelletjesmiddag en een voetbaltoernooi.

Deelnemers doen individueel mee aan dit toernooi en er zal veel aandacht zijn voor

plezier en spelen met verschillende deelnemers.

Nieuw is dat we op woensdag 6 april niet alleen een reservedatum hebben voor

groep 7/8, maar ook voor groep 5/6. Mocht er dus één dag van deze groepen niet

doorgaan, dan kunnen wij uitwijken naar deze datum.

Praktische informatie

Voetbaltoernooi groep 7/8

Datum: Woensdag 9 maart en woensdag 16 maart

Locatie: V.V. Rijen (Sportparkweg 5-7, 5121 MP Rijen)

Tijd: 13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams)

Inschrijven: Opgeven kan via de mail met het inschrijfformulier (zie

poster/informatieboekje op school aanwezig). Inschrijven kan t/m vrijdag 18

februari.

Contact: roel-sportabg@outlook.com



Voetbaltoernooi groep 5/6

Datum: Woensdag 23 maart en woensdag 30 maart

Locatie: V.V. Gilze (Sportpark Verhoven, Ridderstraat 98, 5126 BH Gilze)

Tijd: 13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams)

Inschrijven: Opgeven kan via de mail met het inschrijfformulier (zie

poster/informatieboekje op school aanwezig). Inschrijven kan t/m vrijdag 11

maart.

Contact: ralf-sportabg@outlook.com

Voetbaltoernooi groep 3/4

Datum: Woensdag 13 april

Locatie: V.V. Molenschot (Sint Annastraat 99, 5124 NM Molenschot)

Tijd: 13:30u - ±17:00u (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Inschrijven: Opgeven kan door een e-mail te sturen naar

paulappels-sportabg@outlook.com

Vermeld hierbij het volgende:

Naam

School en groep

Contactgegevens ouder (e-mailadres en telefoonnummer)

Inschrijven kan t/m woensdag 30 maart.

Scheidsrechters gezocht

Tijdens de toernooien voor groep 5/6 en 7/8 hebben we veel scheidsrechters nodig.

Heeft u interesse om ons hierbij te helpen? Stuur dan een e-mail naar

ralf-sportabg@outlook.com.

Begeleiding gezocht

Voor het toernooi voor groep 3/4 zijn wij ook op zoek naar ouders die een groepje

willen begeleiden.

Heeft u hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar

paulappels-sportabg@outlook.com.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij alle voetbaltoernooien!

Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de contactpersoon van

het toernooi.



Kledingcontainer

Denkt u bij het opruimen van uw kledingkast ook aan de kledingcontainer van

school? Wij krijgen hier namelijk geld voor en daar kan de OR dan weer leuke

dingen van organiseren.

Bijna 4 jaar

Wanneer uw kind, of het kind van uw kennissen, komend jaar 4 jaar wordt, is het

aan te raden om hem/haar reeds aan te melden op onze school. Dit help mij om

een goede planning te maken voor volgend schooljaar.

Hartelijk dank.

Carnaval

Op donderdag 24 februari vieren we Carnaval op school, in aangepaste vorm ivm

corona. Na overleg met de scholen in Rijen hebben we besloten om niet deel te

nemen aan de optocht in Rijen tijdens halfvasten.

Belangrijke data

- donderdag 10 februari schoolfotograaf

- vrijdag 11 februari rapport mee naar huis

- maandag 14 februari ouderavond (hiervoor ontvangt u een uitnodiging)

- donderdag 17 februari ouderavond (hiervoor ontvangt u een uitnodiging)

- donderdag 24 februari Carnaval op school

- vrijdag 25 februari Studiedag (leerlingen zijn vrij)

- maandag 28 februari start voorjaarsvakantie

- maandag 7 maart weer naar school

We wensen u mooie weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18

februari a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


