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Nieuws van school
Beste ouders,
De grote vakantie is bijna voorbij! Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u praktische informatie over de start van het schooljaar.
Verdrietig en blij nieuws
Helaas starten we met een verdrietige mededeling. Aan het begin van de grote vakantie is de vader
van juf Mireille volkomen onverwacht, op 51 jarige leeftijd, overleden.
Mireille heeft aangegeven dat ze vanaf maandag gewoon op school wil zijn. Ze zal drie dagen per
week groep 2/3 ondersteunen.
Maar er is ook vrolijk nieuws! Juf Jolanda is zwanger. In februari verwacht zij haar derde kindje!
Covid-19
De meeste Covid-19 regels waar we ons aan moesten houden zijn gelukkig verdwenen. Het onderwijs
geven in cohorten en het buitenspelen in bubbels is niet meer nodig. Wel geldt de 1,5 meter afstand
regeling nog (in ieder geval tot 20 september). Dit betekent dat we wel ouders in school kunnen
ontvangen maar niet te veel tegelijk.
Brengen en halen
De eerste vier weken van het schooljaar zal dan ook het brengen en halen van de kinderen hetzelfde
blijven als voor de vakantie. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 zullen de kinderen ‘s morgens
opvangen op de parkeerplaats en hen daarna mee naar binnen nemen. Kinderen die voor het eerst
op school komen kunnen, in overleg met juf Angèl, begeleid worden door hun ouders.
De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zo veel mogelijk zelfstandig (op de fiets) naar school.
‘s Middags kunnen de kinderen van groep 1 t/m 3 vanaf 14.10 uur opgehaald worden vanaf de
parkeerplaats. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan om 14.15 uur uit.
Ouders in de school
Van velen van u hebben we gehoord dat u het mist om in de school te zijn. En ook wij missen ouders
in de school. We gaan dan ook op zoek naar mogelijkheden waardoor u toch regelmatig even een
kijkje kunt nemen in de klas van uw kind. Of u na 20 september wel uw kinderen in de klas kunt
brengen weten we nog niet. Verschillende ouders hebben aangeven dat het huidige ‘breng-systeem’
hen goed bevalt. En ook de leerkrachten zien een voordeel in het rustig en tijdig kunnen starten in
klas.
De komende weken staan er twee activiteiten gepland waarbij we graag ouders in de school
ontvangen. De startgesprekken tussen ouders en leerkracht en de infoavond. In de nieuwsbrief van
september kunt u lezen hoe dit precies georganiseerd gaat worden.

Nieuw Covid-protocol

Er is een nieuw Covid protocol voor het onderwijs opgesteld.
Hieronder een aantal zaken die voor u als ouder van belang zijn om te weten:
-

-

-

-

-

-

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
Ouders zijn, met inachtneming van de 1,5m maatregel, weer welkom in de school (we
kunnen dus niet veel ouders tegelijk ontvangen). We verzoeken u wel nog even een
mondkapje te dragen.
Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus of worden direct naar huis
gestuurd bij het ontstaan van klachten gedurende de dag. Al het (onderwijs)personeel, alle
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en
anders thuisblijven.
Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet
meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.
Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de
(nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven
niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten
gelden.
Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze gevaccineerd is of covid-19 heeft
doorgemaakt minder dan 6 maanden gelden.
De meeste kinderen op de basisschool zijn niet gevaccineerd en zullen dus als niet-immuun
beschouwd worden (en moeten dus thuis blijven als een huisgenoot positief test op corona).
Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen
school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle niet-immune contacten gaan in
quarantaine. Omdat de meeste leerlingen waarschijnlijk niet immuun ( zie boven) zijn is de
kans groot dat zij minimaal 5 dagen in quarantaine moeten.
Het ‘snottebellen beleid’ is versoepeld! Kinderen mogen wel naar school:
- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid;
Zie onderstaande beslisboom.

-

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.

Zoals u kunt lezen zijn er gelukkig veel versoepelingen maar zijn we helaas nog niet van het Covid
virus af.
De leerkrachten zijn al weer een paar dagen op school om voorbereidingen te treffen zodat we
maandag goed kunnen starten. De klassen zijn ingericht, de roosters zijn opgesteld, er zijn allerlei
plannen gemaakt en iedereen heeft veel zin om weer te beginnen. Laat de kinderen maar komen!
Marianne Miedema
Directeur De WestWijzer

Van juf Linda:
Hoi allemaal,
Hopelijk heeft iedereen heerlijk genoten van de zomervakantie en hebben jullie weer zin in het
nieuwe schooljaar.
Ik kom op de woensdagen de gymlessen verzorgen voor jullie school. Ik heb er heel veel zin in.
Graag wil ik via deze weg even de aandacht voor de algemene gymafspraken:
• Tijdens de gymles heb je gymkleren en sportschoenen (geen zwarte zool) aan.
• Sieraden moeten af. Mijn advies is om dit thuis al te doen.
• Lang haar vast d.m.v. een elastiekje.
• Kunt uw kind niet meedoen? Geef dit aan bij de groepsleerkracht of geef een briefje mee.
Naast het geven van gymlessen ben ik buurtsportcoach in de gemeente Drechterland. Als
buurtsportcoach doe ik aan sportstimulering bij verschillende doelgroepen en leg ik verbinding
tussen scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
Heeft u hierover een vraag? Neem dan contact op met mij via
email: lvandenberg@teamsportservice.nl.
Groetjes Linda
Parro app
Dit schooljaar gaan we weer aan de gang met Parro. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden
over zaken in de klas via de leerkracht en krijgt u nieuwsbrieven van de directie.
Sommige ouders kunnen al gelijk in de app en zijn al gekoppeld. Sommige ouders krijgen via de
leerkracht een mail met een nieuwe koppelcode.
Via deze app delen wij foto’s, vorig jaar heeft u de privacy voorkeuren al ingesteld. Mocht u dat nog
willen wijzigen kunt u dat doen.
Heeft u een vraag over de app; in de app zelf bij het kopje ‘parro support’ kunt u al antwoorden op
uw vragen vinden. Lukt het niet kunt u het aan uw eigen leerkracht vragen of mij mailen
naar ict@dewestwijzer.nl.
Groeten,
Laura
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Nieuws van buiten de school

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg
van GGD Hollands Noorden voor
jou en je kind in het basisonderwijs
betekenen?

Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders!
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat
klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers (ook als ze een
kindje verwachten) in heel Noord-Holland-Noord. Via deze weg willen wij ons
graag voorstellen en laten weten wat we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
en hun ouders/verzorgers kunnen betekenen.
Het Jeugdgezondheidsteam verbonden aan de school van jouw kind

Het JGZ-team van Drechterland bestaat uit vijf jeugdverpleegkundigen (Linda, Joyce,
Rosanne, Jette en Miranda), twee jeugdartsen (Solveig en Eveline), twee
doktersassistenten (Thea en Vera) en een JGZ assistente (Jolanda). Samen zijn wij
verantwoordelijk voor de JGZ-zorg voor alle 0 tot 12-jarigen in Drechterland en
Lutjebroek. Daarnaast hebben we een gespecialiseerd opvoedadviseur (Luciënne) die
gezinnen in ons werkgebied extra kan ondersteunen. Zij luistert naar je vraag en
kan kortdurende begeleiding bieden (kosteloos). Je kunt ons bereiken via het
algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 088-0100500 of via
jgzhoogkarspel@ggdhn.nl.
Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs
Ieder schooljaar worden jeugdigen van bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor
een gezondheidsonderzoek door de JGZ. Je krijgt vanzelf een uitnodiging van ons
wanneer jouw kind aan de beurt is en daarin staat meer informatie over het
onderzoek. De gezondheidsonderzoeken worden meestal op school uitgevoerd door
de doktersassistente van het JGZ-team. Daarna bekijkt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de uitkomsten van het onderzoek, het kind-dossier en de
vragenlijsten die jij als ouder hebt ingevuld. Aan de hand daarvan kan er contact
met je opgenomen worden voor bijvoorbeeld een her-controle voor de ogen of
oren, of omdat je zelf hebt aangegeven dat je vragen of zorgen hebt over je
kind. De school kan, met toestemming van jou als ouder, ook vragen of zorgen met
ons bespreken zodat we samen jouw kind zo goed mogelijk kunnen helpen.
Heb je vragen of wil je tussendoor een afspraak voor je kind? Dat kan!
Wij zijn bereikbaar voor al je vragen of om even te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld
gaan over gezondheid, groei, opgroeien en opvoeden, moeilijk gedrag van je kind,
zindelijkheid, slapen, hoofdluis, seksualiteit/puberteit of vaccinaties. Ook als het
thuis even niet zo lekker loopt en je wilt daar vrijblijvend over praten. Hoe klein of
groot je vraag ook is, soms heb je als ouder/verzorger een steuntje in de rug nodig.
En dat kan bij ons (kosteloos). Neem contact met ons op via 088-0 100 500 of
ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen.
We staan graag klaar voor jou en je kind!
GroeiGids app
Ook kun je met je vragen terecht bij de GroeiGids app. Deze app is gratis te
downloaden via de appstore op jouw telefoon en te herkennen aan onderstaand
logo. In de app vind je alle informatie over gezond opgroeien en opvoeden van
kinderen per leeftijdsfase. Van kinderwens tot zwangerschap en van baby tot
jongvolwassene. Via de app kun je ook chatten met een jeugdverpleegkundige.

Cursussen, lezingen en workshops
GGD Hollands Noorden organiseert ook regelmatig opvoedcursussen, lezingen en
workshops waar je vaak kosteloos aan kunt deelnemen. Bijvoorbeeld Positief
Opvoeden, EHBO aan baby’s en kinderen, omgaan met pubers, veerkracht bij
kinderen bevorderen, opvoedcursussen voor gescheiden ouders, workshop voor
kinderen van gescheiden ouders (6-17 jaar), je kind weerbaarder maken, je kind
met zelfvertrouwen opvoeden, Rots en Water trainingen voor kinderen van 8 tot 10
jaar of 10 tot 12 jaar of omgaan met ruzies tussen kinderen en ruzies binnen het
gezin.
Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Laat het ons laten weten via 088-0100550
of ondersteuningjgz@ggdhn.nl. Kijk voor informatie over bovenstaande of wat de
Jeugdgezondheidszorg en de GGD meer voor jou en jongeren tot 18 jaar kan
betekenen ook eens op onze website www.ggdhollandsnoorden.nl.

Met vriendelijke groeten,
Het Jeugdgezondheidszorg team Drechterland
jgzhoogkarspel@ggdhn.nl

