
  

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
9 mei Juf Karin jarig 

18 mei MR vergadering                                           

15 mei Juf Saskia jarig 

21 en 22 mei vrij i.v.m. Hemelvaart 

22 mei Juf Kimberley jarig 

24 mei Meester Anton jarig 

 

Voorwoord 
 

De afgelopen weken hebben de kinderen laten zien wat voor kanjers ze zijn. Er is hard 

gewerkt thuis en daarna mochten ze genieten van een welverdiende en zonnige 

meivakantie. Ook respect voor alle ouders die de laatste tijd hun kind(eren) zo goed 

begeleid hebben thuis. 

Vandaag mochten we eindelijk weer starten op school. Een hele groep tegelijkertijd is 

nog niet toegestaan, dus ging vanochtend de helft van de kinderen op weg naar de 

Zevensprong. Best een beetje spannend voor sommigen, maar we zagen ook vooral 

vrolijk pratende kinderen die hun vriendjes en vriendinnetjes gemist hebben en weer 

zin hebben om te beginnen. 

De leerkrachten zijn blij dat ze hun kinderen weer live kunnen zien, spreken en op 

school kunnen lesgeven. 

Een compliment voor iedereen hoe het vanochtend ging. Ouders namen afscheid van 

hun kind buiten de schoolhekken en de kinderen gingen rustig en verspreid naar 

binnen. Tussendoor werd keurig handen gewassen en hielden de kinderen zich goed 

aan alle hygiëne regels. Het was een rustige en gezellige opstart. 

Morgen heten we de andere helft van de kinderen van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, Richard Kwak 

 

 

MR nieuws   

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een nieuw MR lid zoeken vanaf 

volgend schooljaar.  

Graag vernemen wij vóór 18 mei aanstaande of iemand zich kandidaat wil stellen. Dit 

kan via emailadres mr@zevensprong.nu 

Mocht u twijfelen of u zich beschikbaar wilt stellen en vragen hebben, voelt u zich dan 

vrij om de MR hierover te mailen. 

 

 

Wanneer er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen zullen we een verkiezing 

moeten houden waarbij de ouders van de school (1 stem per gezin) een stem kunnen 

http://www.zevensprong.nu/


uitbrengen. Vorig jaar was dit goed gelukt, dus zie dit zeker niet als een drempel om u 

beschikbaar te stellen! 

In verband met de maatregelen rondom corona zullen we mogelijk een aangepaste 

verkiezing moeten houden. Onze eerstvolgende MR vergadering (maandagavond 18 

mei) zullen we dit bespreken en met een plan van aanpak komen. We hopen dit plan 

van aanpak dan uiterlijk in de nieuwsbrief van juni met u te delen. 

 

 

We willen een ieder succes en gezondheid toewensen in deze nieuwe structuur nu de 

kinderen weer naar school gaan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De MR 

 

 

 

Hooikoorts of Covid-19 (Coronavirus) 
 

Een veel gestelde vraag waar we als school vandaag tegenaan liepen was:  
Mijn kind heeft hooikoorts, kan mijn kind naar school, kinderopvang op BSO? 
 
Het antwoord hierop is (BRON: website RIVM):  
Ja het kind kan naar school, maar omdat de klachten van hooikoorts en het nieuwe 
coronavirus erg op elkaar lijken kan overleg met de huisarts of schoolleiding nodig zijn. 
Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin 
zijn van een verkoudheid of COVID-19 Houd het kind bij twijfel thuis. 
 

De RIVM heeft een duidelijk filmpje gemaakt over de overeenkomsten en verschillen 

tussen hooikoorts en Covid-19 (Coronavirus). U kunt het  bekijken op:  

https://www.hooikoortsradar.nl/blog/post/?permalink=symptomen-van-hooikoorts-of-

corona- 

 

Wij als school achten overleg met uw huisarts noodzakelijk om te bepalen of uw kind 

naar school kan of niet. Na overleg met uw huisarts en de zekerheid dat de klachten 

van uw kind gerelateerd zijn aan hooikoorts, mag uw kind in overleg met de directie 

naar school. 
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