
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 10 
2020-2021 

 

 

Agenda 
 

20 en 21 apr 
Eindtoets groep 8 

 

20 mei 
Schoolreis groep 3-4 

 

28 mei 
Schoolreis groep 5-6-7 

 

Op 13 april is er weer een pers-
conferentie. Aan de hand van de 
maatregelen die aangekondigd 
worden, kunnen wij een beslis-
sing nemen of  wij dit jaar wel of  
niet op schoolreis kunnen. U 
wordt daarover geïnformeerd. 

 
 

Privacy-voorkeuren 
Enige tijd geleden heeft u via Parro het verzoek gekregen uw pri-
vacy-voorkeuren in Parro per kind aan te geven. Indien u dit nog 
niet heeft gedaan, verzoeken wij u dit alsnog te doen. 
Het is voor ons belangrijk uw privacy-voorkeuren te respecteren 
en na te leven. Dit kunt u in minder dan 1 minuut digitaal invul-
len in Parro. Wij vragen u dit per kind in te vullen.  
Hoe doet u dit?  
In Parro klikt u onderin op de button 'instellingen.' Daarna ziet u 
een knop 'privacy-voorkeuren.' Daar kunt u heel makkelijk mid-
dels schuifbalkjes aangeven waarvoor u wel en geen toestem-
ming geeft. Een korte toelichting is er ook bij te lezen. Ik dank u 
hartelijk voor uw medewerking.  

  

Quarantaine regels en procedure 
We hebben recentelijk voor het eerst te maken gehad met een 
groep die in quarantaine moest vanwege een positief  geteste 
leerling. Gelukkig konden de meeste kinderen al weer snel naar 
school, omdat zij negatief  getest waren. Fijn! In een geval van 
een melding van een positieve coronabesmetting, volgen wij in 
nauw contact met de GGD allerlei vaste procedures welke wij 
aan de betreffende groep communiceren. Zodra een klas in qua-
rantaine moet, vragen wij u om ook uw andere kind(eren) thuis 
te houden. Wij maken deze keuze om het verspreidingsrisico van 
corona op school zo klein mogelijk te houden en zo onze verant-
woordelijkheid voor de gezondheid van de andere kinderen en 
de leerkrachten te nemen. Wij willen het risico niet nemen dat er 
in hoog tempo een verspreiding van het virus plaatsvindt op 
school.  Wij hebben dit aan de MR voorgelegd en deze is ak-
koord met ons beleid. Wij vragen hiervoor uw begrip en mede-
werking. Dank u wel 



 

 

 

 

Paaslunch 
Bij deze willen wij nog eens extra 
benadrukken hoe gezellig en fijn 
de paaslunch was. We hebben er 
lang naar uitgekeken iets gezelligs 
met de groep te doen en eindelijk 
kon het. Een dag vooraf  kregen 
wij nog te maken met een uitda-
ging, aangezien er een groep in 
quarantaine moest en ook de 
broertjes en zusjes van de betref-
fende groep. 
Door de creativiteit en het organi-
satietalent van juf  Nicolien, heeft 
zij samen met een aantal ouders 
van de Ouderraad ervoor gezorgd 
dat alle afwezige kinderen hun 
lunch thuisbezorgd kregen. 
In een aantal klassen heeft een 
aantal kinderen online met elkaar 
gegeten. Dit was ondanks de 
‘afstand’ toch erg geslaagd. 
Dezelfde dag was het ook nog 
eens 1 april, dus de grappen en 
grollen vlogen de leerkrachten om 
de oren. Vanzelfsprekend vonden 
wij het geweldig dat de meeste 
kinderen met een zonnebril naar 
school kwamen. Onze digiborden 
werden immers gekalibreerd. Veel 
ouders hadden al snel door dat dit 
een 1 april grap betrof  en hebben 
toch hun medewerking verleend 
door hun kind een zonnebril mee 
naar school te geven. Heel leuk dat 
u hieraan gehoor heeft gegeven. 
Daarbij is het ook erg op prijs ge-
steld dat er heel wat ouders opvol-
ging hadden gegeven aan het be-
richt door hun kind af  te melden. 
Ook dit was natuurlijk een 1 april 
grap. Fijn dat we zoveel plezier 
met elkaar hebben beleefd en dat 
u ook uw aandeel daarin heeft  
gehad. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie en reisadvies 
In het overleg van de besturen in de Haarlemmermeer en de 
gemeente is gesproken hoe om te gaan met ouders/leerlingen 
die in de meivakantie op vakantie gaan naar een land waarvoor 
een negatief  reisadvies geldt.  

 

Het advies van de Rijksoverheid is om niet op reis te gaan. Is 
een gezin toch in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 
10 dagen thuis (in quarantaine). Men kan de duur van de qua-
rantaine eventueel verkorten door op dag 5 na aankomst te tes-
ten op corona. Is die test negatief  en zijn er  geen klachten? 
Dan kan de quarantaine beëindigd worden.  

 

Het belang van de volksgezondheid is hierbij te allen tijde lei-
dend.  

Alle besturen in de Haarlemmermeer hebben het standpunt 
ingenomen dat als leerlingen in thuisquarantaine moeten van-
wege vakantie naar een land met negatief  reisadvies, géén af-
standsonderwijs voor deze kinderen verzorgd wordt. Daarmee 
voorkomen we extra druk op leerkrachten. U wordt hierover 
binnenkort ook door het  College van Bestuur op de hoogte 
gebracht.. 

 

Bovenstaande geldt vanzelfsprekend in een andere vorm ook 
voor alle leerkrachten in de Haarlemmermeer. Afreizen naar 
een risicogebied heeft immers consequenties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


