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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Sinds de lockdown zijn we al weer 5
weken fysiek onderwijs aan het geven.
Gelukkig hebben we nog geen groepen
in quarantaine gehad in deze periode.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie
voor mocht dit toch voorkomen. Ook
vertellen de Keien over hoe deze 5
weken voor hen zijn geweest.
We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Stappen bij positieve besmetting
COVID-19 in een groep
De afgelopen periode hebben we gelukkig nog
geen besmettingen met COVID-19 in de school
gehad. We hopen dat dit zo blijft, ondanks dat de
besmettingen nu landelijk weer oplopen.
We vragen u daarom om goed op uw kind te
letten en ook bij lichte klachten thuis te houden.
We begrijpen dat we hiermee veel van u vragen.
Ieder kind is wel eens verkouden. Toch willen we
met elkaar zo lang mogelijk fysiek les blijven geven
aan zoveel mogelijk kinderen. We hopen daarom
op uw medewerking.
Mocht het voorkomen dat een leerkracht of
leerling positief getest wordt, dan wordt u hier zo
spoedig mogelijk over geïnformeerd. Het kan zijn
dat de melding voor of na schooltijd bij ons
binnenkomt. In dit geval informeren wij u zo snel
mogelijk; uw kind moet vanaf dat moment in
quarantaine. Hoe lang de quarantaine zal zijn
hangt af van het laatste contact met de besmette
persoon. We zullen u hierover ook informeren.

Het kan ook zo zijn dat we onder schooltijd
melding krijgen van een positief getest persoon. In
dit geval vragen bellen wij u met de vraag uw kind
op te komen halen van school. Later op de dag zal
er een brief volgen, met hierin de informatie over
de duur van de quarantaine.
In beide situaties kijken we naar de mogelijkheden
voor onderwijs op afstand. De leerlingen krijgen in
deze periode op school al te horen wat zij in deze
situatie moeten doen thuis, zodat zij goed op de
hoogte zijn en makkelijk hun werk thuis door
kunnen zetten.
De GGD doet bij een positieve besmetting bronen contactonderzoek. Klasgenoten en de
leerkracht worden gezien als nauwe contacten. De
GGD vraagt ons daarom altijd de gegevens van
klasgenoten en leerkracht met hen te delen.
Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van
deze informatie, dan geven we u ook altijd de
ruimte om hier bezwaar tegen te maken.
Vijf dagen na het laatste contact met de besmette
persoon kunt u uw zoon/dochter laten testen. Bij
een negatieve testuitslag is uw kind weer welkom
op school. U bent niet verplicht om uw kind na 5
dagen te laten testen. U kunt er ook voor kiezen
de quarantaine te verlengen naar 10 dagen. Uw
kind is na deze 10 dagen weer welkom op school
als hij/zij klachtenvrij is.
Het kan dus zo zijn dat uw kind op dag 6 week
naar school mag, of op dag 7 (afhankelijk van het
moment dat de testuitslag bij u binnen komt) of
dat uw kind na 10 dagen weer naar school komt.
Om te zorgen dat wij zicht hebben op wie er
wanneer naar school komt, zullen we u vragen of
u uw kind laten testen of niet. Dit doen we enkel
om te weten voor welke periode we
thuisonderwijs voor uw kind in moeten richten.
Hopelijk blijven al deze maatregelen u en ons
bespaard en kunnen we de komende maanden
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het fysieke onderwijs voor alle groepen
voortzetten. We vinden het toch belangrijk u al wel
mee te nemen in de stappen die wij in zo’n
situatie zetten. Mocht u vragen hebben, bel of
mail gerust.
Naomi van Bladel
Schoolleider SBO Michaëlschool

van positiviteit enz. We willen kinderen graag leren
om zich hier bewust van te zijn. Een voorbeeld van
zo'n filmpje is hier te vinden.
https://youtu.be/YYb4h8U7Ljw
In de klas lezen we graag en veel. Vorige week zijn
we begonnen met de Kinderjury. Veel kinderen
hebben een boek gekozen dat ze graag hiervoor
willen lezen. Dit boek mogen ze vervolgens gaan

Nieuws van de Keien
Wat is het ontzettend fijn dat we weer naar school
mogen! We hebben bij de Keien de eerste periode
echt te tijd genomen om te kijken hoe het met
iedereen gaat. Ook zijn er nieuwe leerlingen
gestart. Fay hadden we al eventjes gezien voordat
de scholen dicht moesten. Daarna kwamen Thijn
en Matteo. Welkom op de Michaëlschool! Wat is
het ontzettend fijn om te zien dat er zoveel
kinderen uit de klas de nieuwe kinderen helpen.
Ze leggen van alles uit, maar vragen ze ook bij het
buitenspelen om mee te doen.
Al snel hebben we alle kinderen CITO toetsen
gemaakt. We hebben rekenen, spelling,
begrijpend lezen en spelling afgenomen. Zo weten
we goed wat er al lukt en wat er nog lastig is.
Wat is er hard gewerkt, en wat was het soms
lastig. We zijn echt heel trots op de Keien die hier
ontzettend goed hun best voor hebben gedaan.
Naast het harde werken was er ook tijd voor
andere belangrijke dingen. Bijvoorbeeld op welke
manier kan je iemand een compliment geven? En
waar kan je allemaal complimenten over geven?
En wat kan je doen als je een compliment krijgt?
We hebben voor jullie ook complimenten
gemaakt. Wellicht is het leuk om thuis uit te
printen?
Ook is er regelmatig een Peebee verstopt in 1 van
de etuis. We proberen dan te ontdekken wie de
Peebee heeft. Het kind met de Peebee gaat
namelijk proberen zoveel mogelijk mooie
complimenten te geven. En dat is best een
uitdaging, omdat er zoveel complimenten worden
gegeven door anderen in de klas.
In de klas kijken we regelmatig korte filmpjes over
thema's als: samenwerken, doorzetten, de kracht

beoordelen. Ook hebben we al een boek
voorgelezen. Tot de mei- vakantie hebben de
kinderen die het leuk vinden de tijd om mee te
doen. Daarna weten we wat het aller-leukste boek
was van 2020. Spannend, we zijn reuze benieuwd!
Ook hebben we het gehad over de Lente. In kleine
groepjes kregen we een begrijpend lezen en
samenwerkingsopdracht. We gingen namelijk
zaadjes planten. En hoe dat moest stond
beschreven. De kinderen hebben toen ontdekt
hoe belangrijk het is om goed te lezen. Het was
geweldig leuk om te zien hoe goed er werd
samengewerkt. De komende weken gaan we hier
uiteraard zelf goed voor zorgen.

Oproepje: We zijn bij de Keien op zoek naar leuke
leesboeken. Mocht u nog thuis iets hebben liggen
dan zou het geweldig zijn als het mee mag naar
school. We gaan aan de slag met leesbevordering
en kunnen daarbij zeker nog boeken gebruiken!
Het mogen allemaal soorten boeken zijn:
prentenboeken, informatieve boeken, strips,
leesboeken enz. Alles is welkom! �
Met vriendelijke groet van Jacqueline en Marieke
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Do 25 maart

Ethan (6 jaar) - groep Spetters

Vr 26 maart

Sophie (12 jaar) – groep Doorzetters

Di 30 maart

Bram (10 jaar) – groep Kanjers

Vr 2 april

Duke (12 jaar) - groep Uitsmijters

Zo 4 april

Keano (11 jaar) - groep Doorzetters

Belangrijke data

Vrijdag 2 april – Goede vrijdag; alle kinderen vrij
Maandag 5 april – Tweede Paasdag; alle kinderen
vrij
Donderdag 8 april – Schoolfotograaf (informatie
volgt)
Dinsdag 27 april – Koningsdag; alle kinderen vrij
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei - Meivakantie

