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AGENDA
31 januari
11 februari
Vanaf 14 februari
14 februari
25 februari

26 februari –
6 maart

VERJAARDAGEN
start Cito-week
warme truiendag
rapportgesprekken
Mercurius en Pluto Theater
Paard OV-chipkaart mee!
de kinderen zijn om 12.30
uur uit

2 februari
11 februari
17 februari
22 maart

Thijmen
Malou
Daniëlle
Damin

Voorjaarsvakantie

Quarantaine
Ondanks dat we er lang aan ontkomen zijn heeft na de Kerstvakantie Corona ook Het Open Venster
bereikt. Vanaf vrijdag 14 januari tot en met woensdag 19 januari hebben de juffen en de kinderen
ontzettend hard gewerkt online en ik denk dat we samen kunnen concluderen dat het weer een succes
was! Wij willen alle ouders bedanken voor de begeleiding en hopen van harte dat het bij deze keer blijft!

Boek van de maand
Het boek van de maand is deze maand van Emma.
Emma heeft ‘Omgeruild’ gelezen van Fiona Rempt.
Emma: ”Het boek gaat over twee meisjes die zijn
omgeruild bij hun geboorte. Ze heten Yannick en
Pum. Ze weten het pas als ze 13 zijn en ze gaan op
onderzoek wie hun heeft omgeruild. Ze gaan ook
van vakantie ruilen om te kijken wie hun biologische ouders zijn.
Ik raad het aan omdat het een spannend boek is vol avontuur! Ik kon niet
stoppen met lezen, ik hoop dat jullie dat ook hebben,
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Bezoek Jupiter aan Museon
Op woensdag 26 januari hebben de kinderen van Jupiter een bezoek gebracht aan Museon. Zij hebben
hier over de verschillende manieren van bewaren van dierlijk en plantaardig materiaal geleerd en de
toepassingen van het bewaren hiervan te benoemen. Het was erg indrukwekkend, de kinderen mochten
voelen aan verschillende opgezette dieren en aan een gedroogde tong van een leeuw. We hebben
geleerd dat je een leeuw maar beter niet
aan je hand kunt laten likken. Je krijgt hier lelijke schaaf- en brandwonden van! Een potje sterk water
waar je dieren in kunt bewaren kun je beter ook niet openen om even te ruiken, je verbrandt je
neusgaten!

Bezoek Gevangenpoort
Op woensdag 26 januari brachten Mercurius en Pluto een bezoek aan de Gevangenpoort. Gelukkig
mocht dit uitje weer doorgaan ondanks de coronamaatregelen!
We hebben naast een rondleiding in de cellen en pijnkamer, een casus bekeken van lang geleden… Was
het dienstmeisje dat haar baas mogelijk vergiftigde schuldig of onschuldig en welke straffen kreeg je
destijds? We waren allemaal blij dat we niet in die tijd leefden… het was gruwelijk leerzaam ;).
(foto’s op volgende pagina)
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Nieuwe corona maatregelen:
Verder nog belangrijk om te vermelden dat er, zoals aangekondigd in de persconferentie deze week,
nieuwe corona maatregelen van kracht zijn gegaan. Aan de hand hiervan is het HSV protocol Covid 19
weer aangepast en deze kunt u vinden in de bijlage. Graag de wijzigingen op de eerste twee pagina's
goed doornemen.
We merken dat het even schakelen is om de 'oude' corona maatregelen los te laten, omdat we graag de
kinderen en personeelsleden zo gezond mogelijk houden op school. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel
belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op school kunnen volgen.
Om zowel op school als thuis (wanneer dat nodig is) goed onderwijs te geven, overzicht te houden en
samen zo gezond mogelijk te blijven, vragen we van u het volgende:
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Als uw kind symptomen heeft van het coronavirus:
Als uw kind symptomen heeft, moet het thuisblijven en zich laten testen op het coronavirus. Bedenk dat
naast de symptomen van het coronavirus waar we allemaal van op de hoogte zijn (hoesten, koorts,
kortademigheid, verminderde geur en/of smaak), veel kinderen last hebben van hoofdpijn en
maagklachten, waaronder overgeven. Dit vragen wij om het personeel zo gezond mogelijk te houden,
dan kan namelijk de school open blijven voor alle groepen.
Als uw kind een negatieve test heeft, mag hij/zij naar school komen.
Als uw kind een positieve zelftest heeft, moet er een PCR-test worden afgenomen.
Als uw kind een positieve zelftest of corona heeft:
- Dit graag z.s.m. aan de groepsleerkrachten en directie doorgeven. Dit kan bij voorkeur via email of
telefonisch tijdens schooltijd.
Het protocol voor kinderen die positief getest zijn op het coronavirus blijft hetzelfde:
Een leerling of medewerker die positief is getest op corona moet thuisblijven tot minimaal 7 dagen na
het begin van de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
Als je hulp nodig hebt bij het berekenen van de duur van de quarantaine, kan de quarantainecontrole op
de rijksoverheid-website helpen (https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl).

Als uw kind in nauw contact is geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus:
Kinderen hoeven niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is
getest op het coronavirus. Ouders moeten echter bijzonder alert zijn op symptomen van het coronavirus
bij hun kind en hun kind bij enige twijfel NIET naar school sturen.
Wij zijn enorm dankbaar voor uw oplettendheid en voorzichtigheid ten aanzien van de gezondheid van
de kinderen. Ook het begrip van ouders voor onze dagelijkse uitdaging om in deze roerige tijden zo goed
mogelijk onderwijs te blijven geven, doet ons erg goed.

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster

4

