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Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,

Nog twee gezellige weken voor de kinderen
en dat hebben ze verdiend.
In de agenda ziet u wat we allemaal gaan
doen.

29 juni
1 juli
2 juli
5 juli
8 juli

Schoolreisje 1/2 naar Oud Valkeveen
Schoolreisje 5/6/7 naar Archeon
Schoolreisje 3/4 naar Linnaeushof
Afscheidsavond 8a
Afscheidsavond 8b
Krijgen de leerlingen hun rapport mee en om 15.15 uur begint
voor hen de zomervakantie.

De schoolreisjes
- Uitzwaaien bij de bus dat doen we niet.
- Als de kinderen moe en voldaan aankomen, dan lopen ze eerst met de
leerkrachten mee terug naar school.
- Wilt u zelf de Naschoolse opvang informeren over het ophalen bij school?
- De ouders die meegaan als begeleider, hebben geen corona gerelateerde
klachten.
Protocol voor het basisonderwijs
Als je naar de winkel gaat of op een terrasje zit, dan lijkt corona ver weg.
Dat is fijn, maar vorige week zat heel groep 3b nog in quarantaine. Alle basisscholen in
Nederland hebben nog steeds te maken met het protocol.
Het protocol (de laatste versie) is als bijlage bijgevoegd. Hieronder vindt u een
belangrijke stukje informatie.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn)
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of
(meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis
totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
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Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur
volledig klachtenvrij is.
Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer
naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn)
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake
is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden,
blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Onze groepen 8
In de regen gingen de kinderen vorige week weg naar Heino en met een zonnetje
kwamen ze terug. De kinderen en de leerkrachten hebben genoten. Er was geen sprake
meer van 8a of 8b. Het was één groep geworden 8c.
Nog een paar dagen oefenen en dan is voor groep 8a aanstaande vrijdag de
afscheidsavond. ’s Ochtends spelen ze de musical voor een aantal groepen. Dit wordt
gefilmd. Om 17.30 uur begint de afscheidsavond. We gaan eerst eten met de ouders op
onze speelplaats en aansluitend volgt het officiële gedeelte. Vervolgens gaan we in
verschillende lokalen kijken naar de film van de musical om daarna nog samen wat
drinken op de speelplaats. Groep 8b heeft op maandag 5 juli hetzelfde programma.
Naschoolse activiteiten
De activiteiten die dit jaar niet zijn doorgegaan, zullen in het nieuwe school worden
opgestart.
Wellicht vindt u het leuk / zinnig om iets met kinderen te doen na schooltijd? Dat kan zijn
creatief – werken met de naaimachine – fotografie of ???
Natuurlijk krijgt u hier een vergoeding voor.
Voor meer informatie kunt u terecht bij j.bakker@askoscholen.nl
Het overblijven
We zoeken nog vrijwilligers (ouders – opa’s/oma’s – oud leerlingen) die ons willen
helpen. U kunt zich opgeven bij j.bakker@askoscholen.nl
Een nieuwe jaarkaart of strippenkaart.
U kunt deze nu alvast aanschaffen voor het nieuwe schooljaar. De prijzen zijn niet
veranderd.
- Een jaarkaart = 205 euro
- 64 strippen = 84 euro
- 32 strippen = 45 euro
- 16 strippen = 26 euro
Het bedrag kunt u overmaken op: NL88 INGB 0651 5792 52 ten name van ASKO inzake
St. Janschool NSA.
Wilt u bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter en de groep vermelden.
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Het vakantie rooster voor schooljaar 2021/ 2022 ziet er als volgt uit.
de eerste dag

de laatste dag

herfstvakantie

16 oktober

24 oktober

kerstvakantie

24 december

9 januari

voorjaarsvakantie

19 februari

27 februari

Pasen

15 april

18 april

meivakantie

23 april

8 mei

Hemelvaart

26 mei

27 mei

junivakantie

4 juni

12 juni

zomervakantie

15 juli

28 augustus

Onze studiedagen zijn op: 1 oktober – 3 december alleen de middag – 4 februari
14 april – 24 juni.
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.
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