Nieuwsbrief 19 november 2021
SBO Petraschool

Vanuit de directie:
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Sinterklaas is weer aangekomen en we hebben de
inpakpieten alweer op school gehad. Het gaat een
gezellige tijd worden!

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,
5631 KN, Eindhoven
Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

De schoolverlaters hebben deze week heel hard gewerkt
aan de toetsen. Ze zijn heel erg serieus aan het werk
geweest. Mijn complimenten!
Zoals u ook al in de media hebt vernomen, neemt het
aantal Corona besmettingen toe, ook komt er een
griepgolf aan.
Groep D en J hebben deze week al een dag thuis moeten
werken, omdat er geen vervanging beschikbaar meer is. Er
zijn al leerkrachten die extra komen werken. We hopen dat
we het zo lang mogelijk allemaal met elkaar op kunnen
vangen. Wij vragen u met klem om uw mail en de app
goed in de gaten te houden.
Ik wil u wel vragen om de komende tijd, extra te letten op
lichamelijke klachten van uw kind. We hebben ook
leerlingen met Coronabesmettingen, die juist meer
buikgriepachtige klachten, geen reuk en koorts, i.p.v. griep/
verkoudheidsverschijnselen hebben.
Ziekmeldingen graag per mail, via de app, door geven.

Belangrijke data
22-11-2021
t/m
26-11-2021
Toetsweek groep K + L
3-12-2021
Sinterklaasviering
3-12-2021
SCHOOL OM 13.00 UIT
24-12-2021

School om 13.00 uit

Wij houden de klachten per groep nauwlettend in de
gaten.

27-12-2021

Hier verder in de nieuwsbrief staat meer over Corona.

7-1-2022

Laten we het gezond houden, met elkaar !

Kerstvakantie
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Personeel:
Zwangerschapsverlof juf Tineke groep A:
Juf Marnie werkt al op maandag en dinsdag in deze groep. Zij komt vanaf volgende
week, de gehele week in deze groep werken, gedurende het zwangerschapsverlof van
juf Tineke.

Nieuws vanuit de GGD:
Geen testen zonder afspraak meer mogelijk:
Vanwege het hoge aantal coronatesten is het niet meer mogelijk om zonder afspraak
naar een testlocatie van de GGD te komen. Daarmee voorkomen we lange
wachttijden op de testlocaties, kunnen we meer mensen per uur testen en blijven
voldoen aan de stijgende testvraag. Bij testen zonder afspraak moeten mensen namelijk
eerst nog hun gegevens laten registreren, dat vraagt meer tijd dan testen op afspraak.
(Ouders van) kinderen die een coronatest laten doen vanwege klachten of vanwege
quarantaine kunnen bellen naar 0800-1202, 0800-2035 of een afspraak maken via
coronatest.nl.
Klas overstijgende activiteiten:
De GGD adviseert om terughoudend te zijn met klas overstijgende activiteiten. Dit
omdat er de afgelopen tijd relatief grote groepen quarantaineadvies hebben
ontvangen. Wanneer verschillende klassen veelvuldig contact hebben gedurende de
schooldag, kunnen alle betrokken klassen, bij drie of meer besmettingen,
quarantaineadvies krijgen. Door groepen gescheiden te houden kan dit voorkomen
worden.
Meest recente beslisboom:
In onderstaande link vind u de meest recente beslisboom:
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajn-rivm.pdf
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