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Beste ouders, 

 

Het laatste nieuws: 

 

Meester Marijn en juf Ellen zijn weer terug, maar nu zijn zowel 

meester Nick als juf Esther thuis vanwege een positieve 

besmetting. We schuiven wat met uren en werktijden zodat we toch zoveel mogelijk alle 

werkzaamheden kunnen voortzetten. 

Deze week waren er ook 2 collega's met buikgriep, want dat heerst ook. Ook hiervoor zijn weer 

oplossingen gezocht t.a.v. de vervanging. Helaas komen de extra uren die we eigenlijk hadden 

daardoor te vervallen. 

Nu de quarantaine regels zijn versoepeld, biedt dat gelukkig weer wat meer ruimte, wat meer lucht. 

Kinderen hoeven niet meer zo snel in quarantaine en gelukkig hoeven er daarom geen klassen naar 

huis te worden gestuurd! Daar zijn we wel heel erg blij om. 

Aan de andere kant neemt de kans op besmettingen daarmee wel toe en dat merken we dan ook op 

school. Momenteel zijn in elke klas wel 2 of 3 leerlingen besmet. Deze leerlingen moeten thuis hun 

quarantainetijd uitzitten, daarna weer 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze weer naar school mogen. 

 

Corona 

Sinds 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels voor kinderen aangepast. 

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 4 t/m 12 jaar in ieder geval dringend 

geadviseerd: 

• Het kind heeft (milde) klachten die passen bij COVID-19 – hierbij geldt: het kind laat zich 

testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang of school, 

behalve als zij wachten op de uitslag van een test bij de GGD. Indien de klachten aanhouden, 

dan dient de (zelf)test nog een maal herhaald te worden op de volgende dag. Indien dan 

opnieuw negatief getest wordt, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt ervan 

uitgegaan dat de klachten niet door SARS-CoV-2 worden veroorzaakt. 

• Kinderen in groep 6, 7 en 8 en de leraren van deze groepen doen 2x per week preventief een 

zelftest. En is het dringende advies aan kinderen in groep 6,7 en 8 om buiten het klaslokaal 

een mondkapje te dragen. Kinderen blijven bij klachten thuis en doen een zelftest of laten 

zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. 

 

• Als uw kind een nauw contact- of een huisgenoot is van een besmet persoon, mag het 

alleen naar school als het klachtenvrij is en als het een negatieve zelftest heeft. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie


Opgave cursussen Cultuurkoepel. 

Begin januari hebben alle kinderen via school de folder meegekregen van de Cultuurkoepel. Via de 

genoemde site www.gewoonactief.nl kunt u allerlei leuke cursussen vinden voor kinderen, die na 

schooltijd worden georganiseerd, meestal bij ons op school en anders in de buurt. Voor deze 

cursussen wordt een kleine bijdrage gevraagd, maar ze zijn echt niet duur. 

De cursussen verschillen: Het kan iets zijn van dans, muziek, iets creatiefs, iets met vloggen o.i.d. In 

de folder leest u er meer over. 

Nu is er voor het aanbod in Lutten nog plaats, er zijn op dit moment nog te weinig inschrijvingen. Uw 

kind kan zich nog opgeven voor: 

Kids dance en Programmeren met Micro: Bit. (i.s.m. Fablab Hardenberg) 

Kijkt u even op de genoemde website, Cultuurkoepel Hardenberg, voor meer informatie. Ook daar 

kunt u zich nog aanmelden tot 11 februari a.s. 

Bij te weinig deelname gaan de cursussen helaas niet door. 

 

 

• Nieuwe leerling 

Dariya Naesaan is inmiddels ook 4 jaar geworden. Zij 

komt uit Syrië. Ze zit sinds kort in groep 1. Daarmee 

komt het aantal leerlingen in groep 1 op 24, een hele 

klas vol. Dat aantal blijft voorlopig zo. Welkom Dariya, 

heel veel plezier gewenst op De Fontein! Ook de 

nieuwe ouders heten we van harte welkom. 

 

 

 

 

 

• De GGD 

De GGD kennen we de laatste tijd voornamelijk vanwege de corona-ontwikkelingen, van het bron- 

en contactonderzoek, de adviezen, de pcr testen, de lange wachttijden etc. etc. 

Echter, de GGD doet nog veel meer. Hun gewone werkzaamheden komen 

wat in de schaduw te staan, maar bijgaand treft u een brief aan over het 

‘gewone’ onderzoek bij de kinderen, wat jaarlijks plaatsvindt. Bij deze dus 

hun laatste nieuwsbrief. 

 

http://www.gewoonactief.nl/


Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg 
GGD IJsselland  

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 
bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 
stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er 
zaken op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch 
via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.   
  

Gezondheidsonderzoeken  
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 
orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 
meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar 
niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.   
  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:   
  

Gezondheidsonderzoek 5 jaar  
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 
Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 
lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 
consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 
doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.   
  

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar  
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn 
Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf 
nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 
doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.   
  
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie 
over opgroeien en opvoeden.  
  
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  

  
 

• Wandelvierdaagse Slagharen-Lutten 

Alvast een aankondiging: 31 mei-3 juni 2022 

 

• Onderwijs 

Vier keer wijzer. 

Bij de groepen 1 en 2 is er een nieuw thema van start gegaan: Kunst. Een erg leuk onderwerp met 

volop creatieve mogelijkheden. We hebben echt heel veel kunstenaars op school rondlopen met 

veel talenten! 

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/


In groep 5 wordt het thema “vroeger en nu” 

afgerond en in groep 6,7 en 8 nadert het 

thema Kloosters zijn einde. Erg interessant 

allemaal. Via de Parro app kunt u met 

regelmaat verslagjes lezen en foto's bekijken. 

 

Taal en lezen. 

Het letterfeest in groep 3 wordt helaas nog 

even uitgesteld omdat we toch graag willen dat alle zieken dan ook weer op school zijn.   

In groep 4 werken ze over het taalthema “Lekker". Dat werd in de praktijk natuurlijk ook toegepast; 

ze gingen samen knieperties bakken! Ze smaakten heerlijk! En volgende week is er ook nog iets 

lekkers in het vooruitzicht..mmmm. 

 

Cito 

Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de cito toetsen. Doordat er steeds kinderen afwezig zijn, 

duurt het nog wel een paar weken voordat alles is afgerond. Daarna zullen we u weer op de hoogte 

brengen van de uitkomsten. 

 

Rapporten 

Wanneer u nog een rapport thuis heeft, wilt u deze dan volgende week weer inleveren op school? 

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarvakantie begint op vrijdag 18 februari: 

voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur en voor de 

groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur. 

 

Oudergesprekken 

Als u een uitnodiging heeft ontvangen dan kunt u 

zich via de app inschrijven. De gesprekken vinden in 

principe telefonisch of digitaal plaats. 

 

Hiep hiep hoera!  

Wij zijn jarig. 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag 

gewenst! 

 



Ziekmeldingen 

 

Wilt u uw kind per telefoon ziekmelden? 

0523 682508. Dank u wel. 

En wanneer uw kind naar een dokter, tandarts of iets dergelijks moet, dan zien we uw kind graag 

zoveel mogelijk voor en na de afspraak weer op school. 

 

Tot slot nog een mededeling over juf Rachel. 

Juf Rachel heeft in november een baby gekregen: Mathias. Alles gaat goed en juf Rachel geniet nog 

heerlijk van haar verlof. Echter, zij heeft onlangs te kennen gegeven dat zij per 1 maart a.s. een 

andere baan heeft gevonden. Zij gaat werken bij het SBO in Ommen. Dat betekent dat ze niet meer 

terug komt bij ons op school. 

Dat was voor ons allen een verrassing. 

Van harte gefeliciteerd Rachel met je nieuwe baan! 

Voor juf Willemiek betekent dit echter dat ze de uren op donderdag en vrijdag voor groep 2 

voorlopig kan houden tot de zomervakantie. Dat is natuurlijk ook weer mooi voor haar! 

Voor de kinderen verandert er niets; alles gaat gewoon door. 

 

 

 

Tot zover eerst weer het nieuws. 

We wensen u een fijn weekend toe. 

 

Team De Fontein. 


