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Beste wensen!
Hoewel het nieuwe jaar alweer een aantal weekjes onderweg is,
wil ik graag alsnog iedereen het allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar. We gaan natuurlijk verder waar we gebleven waren
en ook van 2022 weer een fantastisch jaar maken!
Helaas blijft Corona voorlopig nog een rol spelen (zie verder in
deze nieuwsbrief). Gelukkig mochten we wel gewoon open!
Dat is natuurlijk voor iedereen het fijnste.
Als we samen alert blijven, kunnen we dit hopelijk ook zo houden.
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Juffrouw Gaby
Misschien hebben jullie het intussen al gehoord: juffrouw Gaby gaat De Vonder verlaten. De reden hiervan is dat zij afgelopen lente
van Tilburg naar Eindhoven is verhuisd. Sinds een tijdje begon de reistijd en dan met name de file steeds meer tegen te staan. Dat
heeft doen besluiten dat ze opzoek is gegaan naar een baan dichter bij huis. Maandag 14 februari heeft juffrouw Gaby haar eerste
dag bij de kleuters op Het Mooiste Blauw in Nuenen.
Natuurlijk gaan we juffrouw Gaby enorm missen en wensen we haar alle geluk op haar nieuwe school.
Gelukkig kunnen wij jullie mededelen dat meneer Bram vanaf 14 februari groep 4 gaat draaien
We wensen meneer Bram heel veel plezier!
Corona
We merken dat om ons heen de besmettingen op scholen steeds verder oplopen. Natuurlijk doen we er samen alles aan om dit op
de Vonder tot een minimum te beperken. Daarom graag (nogmaals) aandacht voor de onderstaande punten:
• Wanneer er 3 personen in een groep positief getest zijn (kinderen en/of leerkrachten) moet de groep in quarantaine. Het is
belangrijk om zo snel mogelijk een positieve uitslag door te geven zodat we direct kunnen handelen.
Let op: het gaat hier om een positieve GGD test. Het is fijn om ook al op de hoogte te zijn van een positieve zelftest zodat
we sneller kunnen schakelen wanneer ook de GGD test positief blijkt te zijn.
• Wanneer een leerling thuis zit vanwege een positieve test of quarantaine, dan zorgen wij dat er op de 3e dag een thuiswerk
pakketje klaarligt of thuis wordt afgegeven. Ook zal de groepsleerkracht contact opnemen.
• Wanneer wij een groep in quarantaine moeten plaatsen laten we dit altijd zo snel mogelijk via e-mail weten. Het zou voor
kunnen komen dat een groep gedurende de dag in quarantaine moet. De kinderen moeten dan worden opgehaald. Ook
dat communiceren we via e-mail.
• Wanneer de groepsleerkracht in quarantaine moet gaan wij op zoek naar passende vervanging. Tot nu toe is dit gelukkig
iedere keer gelukt. Mocht dit niet lukken, dan mogen we met de huidige richtlijnen helaas geen groepen verdelen over
andere klassen. De groep zal dan dus ook naar huis worden gestuurd.
Hopelijk hoeven we van deze optie geen gebruik te maken!
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