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Beste ouders/verzorgers,  
 
Beginfeest  

Wat hebben we een fantastisch 
Beginfeest gehad, afgelopen 
donderdag! 
 
De commissie heeft meerdere malen 
moeten schakelen met het 
programma, vanwege aangepaste 
maatregelen in verband met corona, 
maar uiteindelijk hebben de kinderen 
een geweldig feest beleefd. 
De groepen 1 t/m 4 hadden ’s middags 

het grote én het kleuterplein tot hun beschikking. Er werd 
geknutseld, gebalanceerd, gejongleerd, gesprongen en 
geschminkt. 
Er waren ijsjes en suikerspinnen en er was popcorn en limonade. Bovendien liep clown 
Franka rond die prachtige bellen blies en het hele plein, inclusief de zonnebloemen, 
schoonmaakte. Veel kinderen hielpen daarbij! 
 
In de avond was het plein het domein voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Circusschool 

Amersfoort kwam les geven in balanceren en 
jongleren en er waren tal van andere activiteiten. 
De patatkraam werd druk bezocht, net zoals de 
poffertjeskraam, de popcornkar en de 
suikerspinkar. En als toetje kon iedereen een ijsje 
eten.  
 
We hebben als team, samen met de kinderen en 
met behulp van de Ouderraad, een heerlijke 
middag en avond gehad, op naar de 50 (hopelijk 
in een nieuwe school!). 
 

Sport 
We krijgen het wel vaker te horen: wat wij heel gewoon vinden, is soms 
best bijzonder. 
Zo hebben we dit jaar een gym-meester. Vinden wij al heel gewoon 
want hij was er vorig jaar ook al vaak. Maar we willen hem toch even 
aan u voorstellen, want waarschijnlijk weet u daar (nog) niks van!  
Vanaf dit jaar zal Jeffrey van Dasselaar ons helpen bij de gymlessen. 
We hebben dubbele lesuren, met 2 groepen tegelijk. Jeffrey zal daarom 
in elk blokuur de helft lesgeven aan de ene groep en de andere helft 
aan de andere groep. 



 

Jamilla van Dasselaar (zus van Jeffrey en groepsleerkracht 

van groep 8a) heeft vorig jaar, tijdens haar studie 

‘Bewegingsleer’ een totaal nieuwe methode ontwikkeld, waar 

we nu mee werken en wat als een mooie leidraad dient voor 

de lessen van Jeffrey. 

Jeffrey is 26 jaar en heeft de opleiding MBO Sport en 
beweging afgerond. Hij woont in Nijkerk.  

  
 
 
 
Korfbaltoernooi  
Helaas, we hebben geen enkele beker gewonnen, maar het was wel een gezellige, sportieve 
middag. Heel veel dank aan alle ouders die de teams hebben begeleid en natuurlijk de 
Ouderraad voor het verzorgen van een hapje en een drankje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing Luc Koning (herhaling) 
Op 5 oktober aanstaande zal Luc Koning om 20.00 uur een lezing op school komen geven 
met als titel ‘Je kunt ze maar éénmaal opvoeden’. Aansluitend aan de lezing is er 
gelegenheid tot vragenstellen/discussie.  
Luc Koning is in onderwijsland een bekende naam, hij heeft zijn sporen dan ook uitgebreid 
verdiend. Meer informatie over hem vindt u op de Pravoo site: Luc Koning | pravoo  
We hopen dat we op deze avond veel ouders mogen verwelkomen! We willen graag een 
indicatie hebben van het aantal mensen dat deze avond komt. Wilt u dit via 
voskuilen@blokhuus.nl aan ons doorgeven.  
 
Uitje groep 8, 24 september (herhaling) 
Vrijdag 24 september zijn beide groepen 8 uitgenodigd voor de bouw inspiratie-dag in 
Wekerom.  
De kinderen nemen deel aan verschillende activiteiten op het gebied van bouw, elektra, 
installatietechniek en infratechniek. Verder geven architecten en constructeurs presentaties 
op het gebied van ontwerp, 3D-printing en BIM (Bouw Informatie Model). 
 
We worden om 12.45 uur met de bus opgehaald en we verwachten rond 15.45 uur weer 
terug op school te zijn.  
Vanwege de korte pauze, willen we graag met de groepen 8 op school eten. Wilt u deze dag 
uw kind een broodje en wat drinken mee naar school geven? Denkt u eraan uw kind af te 
melden via de TSO app, als uw kind normaliter overblijft! 
 
Corona 
Zoals u tijdens de persconferentie heeft kunnen horen zullen veel regels omtrent Corona 
gaan vervallen. 
Wat betekent dit voor ’t Blokhuus? 

https://www.pravoo.com/luc-koning
mailto:voskuilen@blokhuus.nl


 

Per 27 september zijn alle ouders weer welkom op het plein. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur 
welkom in hun lokaal. De afgelopen maanden zijn de kinderen allemaal zelf naar hun lokaal 
gegaan, we willen dit graag zo houden. Wat Corona ons heeft geleerd, en ook andere 
basisscholen, is dat de kinderen dit allemaal prima aankunnen en dat het de rust en actieve 
lestijd in de school ten goede komt. Mocht u een zeer dringende vraag of mededeling 
aan/voor de leerkracht van uw kind hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even meelopen. Maar 
mailen of bellen mag natuurlijk ook altijd!  
De kleuters worden op het kleuterplein opgevangen door de kleuterjuffen, zoals dat het 
afgelopen jaar ook het geval was.  
 
Wel gaan we, vanaf oktober, maandelijks een inloopkwartiertje instellen. Op maandag 4 
oktober kunt u daarom tussen 8.30 en 8.45 in de klas van uw kind komen kijken!  
We zullen de inloopkwartiertjes van tevoren aankondigen in de nieuwsbrief. Om u de 
gelegenheid te geven alle duo-partners te spreken zullen we rouleren tussen de maandag en 
de donderdag. Zo zullen we in november de eerste donderdag (4 november) het 
inloopkwartiertje houden.  
 
Onderstaande tekst ontvingen wij van de PO raad en zal waarschijnlijk veel van uw 
(eventuele) vragen beantwoorden: 
 
Wat gebeurt er met de quarantaineregels voor leerlingen in het primair onderwijs?  
In het PO vervalt per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette 
leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel 
aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele 
groep of klas en individuele nauwe contacten en samenhang met de privé situatie. Het blijft 
wel van belang om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of 
klas, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een 
verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de 
GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot. 
 
Wat betekenen de versoepelingen voor het besmettingsgevaar in de klassen?  
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief 
getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel 
naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten 
te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij 
corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 
(bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies 
krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe 
overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de 
professionele inschatting van de GGD. 
 
Nu de quarantaineregels worden losgelaten zullen kinderen vaker besmet worden. Is 
de strategie groepsimmuniteit opbouwen?  
Nee. De gevolgen van de maatregel dat een hele klas in quarantaine moet als er één leerling 
besmet is, weegt in deze fase met een toenemende vaccinatiegraad niet meer op tegen de 
bescherming die het biedt. Elke dag niet op school, is er één te veel. Jonge kinderen worden 
niet of minder ernstig ziek: ze hebben een zéér mild ziekteverloop als ze besmet raken. Ook 
zijn ze minder besmettelijk dan volwassenen. En de meeste volwassenen om hen heen 
hebben de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Bovendien blijft het advies gelden 
dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel 
hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. Uiteraard blijven 
kinderen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij 
zijn.  
 
Moeten kinderen onder de 12 jaar zich ook laten vaccineren?  
Nee. Sinds 2 juli jl. kunnen kinderen van 12 tot en met 17 jaar ervoor kiezen om zich te laten 



 

vaccineren tegen corona. De minimale leeftijd is 12 jaar. Vanaf deze leeftijd heeft het 
Europees geneesmiddelenbureau (EMA) het coronavaccin goedgekeurd en heeft het kabinet 
besloten dat kinderen vanaf 12 jaar zich kunnen laten vaccineren. 
 
Waarom is het nu wel verantwoord om mogelijk besmette leerlingen naar school te 
laten gaan?  
Het risico dat een kind zelf ernstig ziek wordt is zeer gering. Jonge kinderen ondervinden 
over het algemeen nauwelijks ziekteverschijnselen van een besmetting. Daarnaast zijn 
kinderen minder besmettelijk, is het transmissierisico van kind op volwassene relatief beperkt 
en is het merendeel van de volwassenen inmiddels gevaccineerd. 
 
Betekenen de versoepelingen ook meer risico op besmettingsgevaar voor ouders? 
De versoepelingen betekenen inderdaad een verhoging van het risico van besmetting bij 
ouders. Het OMT heeft advies uitgebracht en gelet op de hoge vaccinatiegraad van 
volwassenen en de verminderde besmettelijkheid van kinderen wordt dat risico 
aanvaardbaar geacht. 
 
Hoe zit het met de quarantaine en het bron-en contactonderzoek (BCO) van de GGD? 
Het BCO in het primair onderwijs wordt versoepeld. In het basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs vervalt het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling. Het 
advies om je bij klachten te laten testen bij de GGD blijft gelden. Klasgenoten van het 
besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering 
voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt 
altijd via de GGD. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog 
wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies 
voor de hele groep of klas. Het blijft wel van belang om leerlingen en hun ouders te 
informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in bijzondere omstandigheden, 
zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk 
geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar 
van de huisgenoot. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is het niet nodig om het BCO 
aan te passen, omdat hier al eerder was besloten dat niet standaard de hele klas een 
quarantaine-advies krijgt, maar alleen die leerlingen met wie nauw is samengewerkt of waar 
de besmette leerling naast heeft gezeten, of waar in de privésfeer veel mee is omgegaan. 
 
Als slechts een enkele leerling in quarantaine gaat, blijft dan de verplichting tot het 
geven van afstandsonderwijs nog in stand? 
Nee. Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die 
kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 
gerelateerde ziekte of quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen. Wel wordt van 
scholen verwacht dat zij zich inspannen de continuïteit van het onderwijsprogramma te 
borgen, bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten mee te geven.  
 
Moeten de ouders/verzorgers en onderwijspersoneel een CTB laten zien als er een 
activiteit vanuit school wordt georganiseerd, zoals een viering of een musical? 
Nee dat is niet nodig als het een onderwijsactiviteit betreft. 
 
 
We realiseren ons dat er, ondanks alle beantwoorde vragen, toch nog uitzonderingen zullen 
voordoen. We zullen in voorkomende gevallen, net zoals we dat de afgelopen 1,5 jaar 
hebben gedaan, overleggen met de GGD. 
 
Mocht u nog vragen aan ons team hebben, dan weet u ons te vinden! 
 
Hulpouderbrief 
De jaarlijkse hulpouderbrief ontvangt u morgen via e-mail en Parro. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team ’t Blokhuus 


