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Beste ouders/ verzorgers, 
Het was weer een bijzondere week. Er 
waren 4 groepen in quarantaine en ook een 
aantal leerkrachten waardoor er aan een 
paar groepen afstandsonderwijs werd 
gegeven. Gelukkig hebben we ook wat 
collega’s bereid gevonden om een ( extra) 
dag voor een andere groep te staan want 
invalleerkrachten zijn zeer schaars.  
 
Afgelopen dinsdagavond kwam dan het 
verlossende woord op de persconferentie 
met de versoepeling van de corona / 
omikron maatregelen 
Hieronder staat uitgelegd hoe wij met de 
huidige regels omgaan en we verzoeken  u 
om onderstaande goed door te lezen.  Wij 
wensen u alvast een heel fijn weekend , 
sterkte en beterschap voor hen die last 
hebben van het coronavirus. 
 
De overheid heeft dinsdagavond 25 januari 
laten weten dat de coronamaatregelen in 
het onderwijs worden versoepeld. Voor 
onze school geldt dat met name de 
quarantaineregels zijn aangepast. Vanaf 
woensdag  
26 januari 2022 gelden de volgende regels:  
 

▪ De nieuwe quarantaineregels 
gelden vanaf woensdag 26 januari 
voor een periode van zes weken. Na 
drie weken volgt een 
evaluatiemoment waarbij het OMT 
en kabinet kijken naar het effect 
van de nieuwe quarantaineregels.  

▪ Leerlingen blijven alleen thuis als zij 
positief getest zijn op het 
coronavirus, ziek zijn of klachten 
hebben die kunnen wijzen op het 
coronavirus.  

▪ Leerlingen die in contact zijn 
geweest met iemand die besmet is 
met het coronavirus hoeven niet in 
quarantaine, tenzij zij klachten 
hebben die kunnen wijzen op het 
coronavirus.   

▪ Leerlingen met milde klachten zoals 
hoesten, niezen en keelpijn en een 

negatieve zelftest (!) mogen 
naar school komen. 

▪ 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.   

▪ Het is belangrijk voor 
leerlingen dat zij zich 
regelmatig testen door 
middel van een zelftest. 
Dringend advies voor 
leerlingen (vanaf groep 6) 
om dit twee keer per week te 
doen.  

 
▪ Omdat de quarantaineregels 

woensdag 26 januari al 
ingegaan zijn mogen klassen 
die momenteel in 
quarantaine zitten vanwege 
de aanpassing van de regels 
meteen weer naar school. 
Per situatie is verschillend of 
dit organisatorisch haalbaar 
is, soms lukt dit bijvoorbeeld 
niet door ziekte van 
onderwijspersoneel.    

▪ Het blijft belangrijk de 
basismaatregelen, zoals 
regelmatig handen wassen 
en goed ventileren, na te 
blijven leven. Ook in de 
school.   

▪ De lokale GGD kan altijd 
aanvullende adviezen geven 
aan een school, bijvoorbeeld 
in het geval over een grote 
cluster van besmettingen 
met het coronavirus op een 
school. 
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De maatregelen gaan woensdag 26 januari 
2022 in, maar de GGD heeft tijd nodig bij 
het aanpassen van de nieuwe richtlijnen. 
Hierdoor kan het zijn dat advies van de GGD 
in de komende dagen anders is dan de 
actuele berichtgeving van de 
persconferentie en op Rijksoverheid.nl  
 
We hopen dat deze nieuwe maatregelen 
onze leerlingen helpen om het onderwijs 
weer op een ‘normale’ manier te volgen. Dit 
kunnen we echter niet garanderen vanwege 
de vele besmettingen waar we ook mee te 
maken hebben. Dit is af en toe een echte 
zoektocht waar we samen met u proberen 
en hopen uit te komen als de situatie 
daarom vraagt.   
 

Cito toetsen 
De groepen 3 t/m 8 zijn weer aan het 
zwoegen op de Cito toetsen, dit zijn 
onze leerlingen natuurlijk gewend en zo 
kunnen ze laten zien wat ze hebben 
geleerd, wat ze beheersen, maar ook 
waar ze nog mee moeten oefenen.  
Ieder groep heeft een eigen rooster 
voor het afnemen van deze toetsen, dus 
kan het voorkomen dat uw ene 
zoon/dochter bezig is met begrijpend 
lezen en de andere met spelling. We 
houden twee weken aan om met de 
leerlingen de ontwikkeling in kaart te 
brengen en zullen u bij het rapport 
hierover informeren zoals u van ons 
gewend bent.  
Daar moeten wij wel een maar aan 
verbinden, helaas zijn deze week 
verschillende groepen in quarantaine 
geweest of nog steeds en daardoor 
kunnen we de laatste toets pas later 
afnemen. Het kan zijn dat de resultaten 
bij het meegaan van het rapport nog 
niet volledig zijn, de leerkracht zal u 
hierover informeren.  
Heeft uw kind dyslexie, dan hebben wij 
een web-based omgeving ingericht om 
de toetsen af te nemen met de 

voorleesfunctie die daarbij 
ondersteunend is.  
Heeft u hierover vragen, neem 
dan gerust contact op met de 
leerkracht van uw kind of de 
intern begeleider.  
Cito toetst veel, denk daarbij aan 
rekenen, spelling, begrijpend 
lezen, studievaardigheden en de 
woordenschat, maar dit zijn 
vanzelfsprekend niet alle talenten 
en vaardigheden die uw zoon of 
dochter heeft. Cito toetst namelijk 
een heleboel niet. 
Wij wensen alle leerlingen plezier 
en succes bij het maken van deze 
toetsen.  
 

 
 
 
Voor de liefhebber(s) 
Zo langzamerhand gaan wij voor de 
ict ondersteuning over op 
Chromebooks. Oude apparatuur 
wordt vernietigd. We hebben nog 
wel een aantal Acer beeldschermen 
(32”) 
Heeft u interesse? Stuur een mail 
naar ict@flierefluiter.asg.nl , dan 
maken we een afspraak met u om er 
een op te halen. 
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