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Versoepelingen tav Corona beleid 
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang 
wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft 
het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 
24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het 
vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 
20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette 
kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen 
die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling 
thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken 
met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten 
adviseren om in quarantaine te gaan. 
Wanneer een positief getest kind moet thuisblijven, zullen wij na 2 dagen het schoolwerk 
online zetten en evt. materialen klaarleggen.  
 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s worden dit jaar gemaakt op maandag 27 en dinsdag 28 september, wederom 
door Cindy Langenhuijsen. Houd op deze dagen rekening met de kledingkeuze; LET OP: de 
portretfoto’s worden gemaakt op een nieuwe ‘stoere grijze beton-look’ achtergrond. 
Kleurrijke kleding wordt geadviseerd, echter fluorescerende kleding komt niet mooi over. 
Houd ook rekening met fysiotherapie, orthodontist, doktersbezoek etc etc. Als uw kind niet 
aanwezig is tijdens het maken van de groepsfoto zou dat jammer zijn. De VOORLOPIGE 
indeling is als volgt (dit is een indicatie, er kan op het laatste moment altijd gewisseld worden 
van dag) 
Maandag 27 september: 1/2A 1/2B 1/2C , 3 & 4       Dinsdag 28 september: gr 5, 6, 7 & 8 
 
 
Website 
Sinds enkele weken hebben alle Cadans scholen een vernieuwde website. Op deze website 
staan veelal zaken die "statisch" zijn, dus niet vaak veranderen. We hopen dat jullie de weg 
daarop weer zullen vinden. Mochten er tips zijn qua aanvulling, weet ons te vinden.  
https://www.bs-dewegwijzer.nl/ 
De uitvoering op de smartphone is deels nog onder constructie!! 
 
 
Parkeren 
Graag aandacht voor het parkeren rondom de school. Graag de bedoelde vakken daarvoor 
gebruiken en niet op het trottoir zoals wij weleens zien en horen…Laten wij het goede 
voorbeeld geven aan onze kinderen!  
 

https://www.bs-dewegwijzer.nl/


Medezeggenschapsraad 
Op 15 september hebben we de eerste bijeenkomst gehad. De notulen zijn na te lezen op 
onze website en via de link. Volgende overleg staat op 22 oktober.  
https://www.bs-dewegwijzer.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ 
 
Buitenschools aanbod 
We worden als school overladen met allerlei aanbod voor de kinderen op sport, spel en ander 
gebied. Om jullie als ouder niet continu te bestoken hiermee, verzamelen we dit zoveel 
mogelijk en versturen het dan. Tijdens de info avonden volgende week, zullen er ook allerlei 
flyers liggen voor leesabonnementen, typecursus etc.  
 
Koffie uurtje 
Voor de Coronapandemie hielden we op school een koffie uurtje. Een uurtje waarbij ouders 
de gelegenheid krijgen om met Astrid in gesprek te gaan. Wat leeft er, welke vragen/tips zijn 
er aan de school, onder het genot van een kopje koffie/thee. Nu we weer meer naar normaal 
gaan, kan ook dit weer opgepakt worden. De data zijn: 
30 september 
23 november 
26 januari 
28 maart 
18 mei 
Vanaf 8.30 u staat de koffie/thee en Astrid klaar! Graag even vooraf aanmelden.  
Heeft u eerder vragen, tips. Bel, mail gerust of spreek Astrid direct aan.   
 
 
Winkelen na schooltijd 
Graag willen we jullie als ouder erop attenderen dat er weer vaker kinderen op school komen 
met geld om na schooltijd te gaan winkelen bij de supermarkt. We merken dat dit voor een 
deel van de kinderen druk geeft. Ze mogen niet meedoen, als ze niets kopen en kunnen 
delen. Daarnaast wordt er dan vooral snoepgoed en energy drank gekocht. Wij als gezonde 
school vinden dit geen goede ontwikkeling/gang van zaken en sturen deze kinderen dan ook 
echt weg. Fijn als jullie daar ook "alert" in zijn. 
 

Kalender zaken 

De kalender zal ook als link op de website komen. 

Maandag 27 en 28 sept: info avonden 

Woensdag 29 sept: Studiedag personeel – kinderen vrij 

Donderdag 30 sept: Koffie uurtje 8.30 uur  

 

Kindmonitor  0 t/m 11 jaar  
 
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te 
vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De 

https://www.bs-dewegwijzer.nl/ouders/medezeggenschapsraad/


vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de 
kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt! 
  
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 
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