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Introductie
De allerbeste wensen voor 2022! We hopen op een gezond, leerzaam en goed jaar voor
alle kinderen, personeelsleden en ouders. Wat een mooie start van het jaar dat de
basisscholen en middelbare scholen maandag open mogen! In deze nieuwsbrief meer
over de maatregelen die gelden, het luizen pluizen en het werk dat verzet is in de
vakantie met het plaatsen van drooglooproosters, droogloopmatten en deurmagneten.

Droogloopmatten en roosters
Onze prachtige bosrijke omgeving zorgt ervoor dat er veel zand
naar binnen gelopen wordt. Daarom is het fijn dat in de
kerstvakantie nette, grotere droogloopmatten zijn geplaatst bij
alle entreedeuren, drooglooproosters buiten en handige
deurmagneten. De droogloopmat bij de hoofdingang wordt
volgende week woensdag geplaatst met het logo van de school
erop.

Agenda
Maandag 10 januari
Scholen open!

Ma 24 t/m 4 februari
Cito M toetsen groep 3 t/m 8

Donderdag 3 februari
Informatiemiddag onderbouw

Vrijdag 4 februari
Studiedag; the Leader in Me
Leerlingen vrij

Vrijdag 18 februari
Verslag mee OB, MB, BB

Vrijdag 25 februari
Vrije dag; aansluitend
voorjaarsvakantie t/m 6 maart



Nieuwsbrief
Maatregelen
Dat de scholen weer open mogen is een fijne versoepeling! Er gaat niets boven fysiek onderwijs. Het
virus verspreidt zich momenteel rap in Nederland, waardoor mogelijk zo nu en dan een klas in
quarantaine moet. Als school hanteren wij de nu geldende regels van de GGD met als doel
verspreiding van het virus te voorkomen zodat zoveel mogelijk kinderen en klassen naar school
kunnen.

- We hanteren de basismaatregelen met handen wassen, afstand houden, testen en ventileren
in alle klaslokalen.

- Alle personeelsleden dragen mondkapjes in de gangen en houden 1,5 meter afstand.
- Het is een dringend verzoek dat leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 een mondkapje dragen in

de gangen.
- Hulpouders zijn nog niet toegestaan in de school dus ook nog geen biebouders en

luizencontroles.
- Wij geven leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 maandag wederom zelftesten mee, zodat zij zich

op zondag en woensdag preventief thuis kunnen testen.
- We zorgen voor spreiding bij de in- en uitgangen. Dit gaat op dezelfde wijze als voor de

kerstvakantie.
- Bij 3 of meer besmettingen gaat een klas in quarantaine. Op dag 5 na een quarantaine vindt

een PCR test plaats of een (commerciële) antigeen test.
- Indien een leerkracht in quarantaine moet en er geen vervanging is, wordt er online

onderwijs georganiseerd.
- Kinderen blijven thuis bij milde klachten en kunnen weer naar school na een negatieve

(zelf)test.

Luizencontrole
Normaal gesproken controleert een team van hulpouders alle kinderen op luizen na een vakantie.
Aangezien er nu geen hulpouders in de school mogen, verzoeken wij alle ouders uiterlijk
zondagavond hun eigen kind(eren) te controleren op luizen.

Wij kijken er naar uit om maandag alle kinderen weer te zien en goed (montessori)onderwijs te
verzorgen!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg


