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Corona virus 
Nieuwsbrief 8, 14 februari 2020 

Coronavirus, het beheerst zo langza-

merhand steeds meer de dagelijkse 

gang van zaken in ons werk en in ons 

leven. Inmiddels hebben we aardig wat 

voorzorgsmaatregelen op school geno-

men. Zo worden er geen handen meer 

geschud, maar geven we elkaar de elle-

boog of een voetbegroeting en worden 

er handdoek automaten met papieren 

handdoekjes opgehangen zodat de 

handen met papier gedroogd kunnen 

worden.  

Daarnaast zijn er enkele ouders langs 

de groepen gegaan om instructie te 

geven over handenwassen en dat is 

echt iets wat veel gebeurt op dit mo-

ment bij ons op school.  

Het lastige met het coronavirus is dat 

het veel lijkt op de symptomen van een 

griepvirus. Daarom adviseren we ou-

ders om bij twijfel echt contact op te 

nemen met de huisarts. Vooral als u in 

de buurt bent geweest bij mensen die 

uit gebieden komen waar het coronavi-

rus heerst.  

Indien er bij iemand (ouder, leerling, 

leerkracht etc.) Corona wordt gecon-

stateerd worden wij hiervan op de 

hoogte gesteld door de GGD. Hieron-

der vindt u wat de GGD hierover aan-

geeft: 

 

De GGD voert bij patiënten die besmet 

zijn met het coronavirus een contacton-

derzoek uit. Hierbij wordt in beeld ge-

bracht welke personen mogelijk bloot-

gesteld kunnen zijn geweest aan het 

virus. De GGD benadert deze mensen 

zelf. Vervolgens wordt gekeken welke 

maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in 

relatie tot kinderen die naar school of 

naar een kinderdagverblijf gaan. De 

GGD benadert de school of het kinder-

dagverblijf wanneer daar aanleiding 

toe is. De GGD informeert de directie 

van de school dan over de te nemen 

maatregelen en stelt informatie be-

schikbaar voor de ouders. 

 

Wat kunt u doen? 

De belangrijkste maatregelen om ver-
spreiding van een infectieziekte te 
voorkomen, zijn simpel en gelden voor 
alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd 
belangrijk om deze op te volgen: 

-           Regelmatig handen wassen; 

-           Hoesten en niezen in de binnen-
kant van de elleboog; 

-           Papieren zakdoekjes (eenmalig) 
gebruiken; 

-           Geen handen schudden.  

Verdere informatie vindt u op 
www.RIVM.nl, www.rijksoverheid.nl/
coronavirus  

De situatie verandert snel, we raden u 
dan ook aan om regelmatig deze web-
sites te bezoeken.   

Mocht er iets aan de hand zijn op 
school, dan zal ik direct  alle ouders 
hiervan op de hoogte stellen. 

 

Pim de Jong 

In dit nummer: 

Rekenbattle/grote 

rekendag 

Vorige week dinsdag heeft Riley 
Wijnen de rekenbattle gewonnen! 
De rekenbattle wordt elk jaar op 
alle scholen van Zaan Primair ge-
houden. Riley is daarna doorge-
gaan naar de halve finale. Helaas 
heeft Riley de finale niet weten te 
behalen. Wel zijn we super trots 
op Riley. 

De grote rekendag wordt gehou-
den op vrijdag 27 maart. Op deze 
dag zal een grote gedeelte van de 
dag in het teken staan van reke-
nen. Er zullen diverse lessen wor-
den aangebo-
den en er 
zullen leuke 
activiteiten 
georganiseerd 
worden in de 
groepen.  

http://www.RIVM.nl
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
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Zomerfeest 

Zomerfeest 24 juni, save the date! 

Het is nog lang geen zomer, toch zijn we al begonnen 
met de voorbereidingen voor het... Zomerfeest! Dit jaar 
vieren we het op woensdag 24 juni. In de ochtend is 
het  Meesters- en juffendag en aansluitend vieren we het 
zomerfeest. Ouders, opa’s en oma’s, verzorgers, u bent 
allen uitgenodigd om dit feest samen met de kinderen te 
komen vieren op school.  

Ook willen we u uitnodigen om een actieve bijdrage te 
leveren aan de festiviteiten. We zijn op zoek naar hulp-
ouders om ‘s ochtends te ondersteunen bij het versieren 
van de school en het klaarzetten van de activiteiten.  Bij 
de uitvoering van de activiteiten kunnen we uw hulp ook 
goed gebruiken. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen 
die een workshop zouden willen geven aan de kinderen. 
Dit mag van alles zijn; van knutselen en schminken tot 
dansen, een sportdemonstratie, of totaal iets anders.  

Wilt u gezellig komen helpen op 24 juni, vul dan de hulp-
cheque in die de kinderen in april mee naar huis krijgen. 

Voor de workshops kunt u evt. nu al contact opnemen 
met juf Daphne (d.melk@zaanprimair.nl) of juf Pulle 
(pu.cetin@zaanprimair.nl). 

Toets-stress  

In het onderwijs nemen we toetsen af. Dit kunnen methode-gebonden toet-
sen zijn vanuit de methode, of we nemen Cito-toetsen af. We merken dat er 
bij leerlingen (en soms ook ouders) er wel wat stress ontstaat over deze toet-
sen. Vanaf groep 6 tellen de toetsen namelijk ook voor het eindadvies naar 
het voortgezet onderwijs. Voor ons geven de toetsen vooral het beeld of 
leerlingen zich ontwikkelen zoals wij mogen verwachten. Als school kijken we 
hier naar de resultaten van de jaren ervoor. Dit om vooral onderpresterende 
leerlingen te voorkomen en alle leerlingen op hun niveau voldoende uit te 
dagen.  

Voor elk mens is een beetje stress niets bijzonders, maar als de stress voor 
bijv. een toets zo hoog wordt dat de balans wordt verstoord dan gaat het niet 
goed en kan dit leiden tot gevoelens van onzekerheid. Voor kinderen is ont-
spanning in de tijd waarin bijv. Cito’s of een eindtoets wordt afgenomen erg 
belangrijk. Praat erover met uw kind indien u ziet/merkt dat uw zoon/
dochter veel stress heeft vanwege de toetsen. Geef het aan bij de leerkracht, 
ook wij kunnen iets betekenen voor de leerlingen. Wat heel belangrijk is, leg 
vooral niet te veel druk op de kinderen, dit werkt vooral averechts en wak-
kert de gevoelens van stress alleen maar aan.  

Kinderfestival Freekids 

Op 30 mei wordt het 25-jarig bestaan van 
Freekids, onze opvangpartner, gevierd. Voor de 
kinderen en ouders die gebruik maken van 
Freekids wordt er een kinderfestival georgani-
seerd van 10.00 tot 14.00. Er worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd zoals: piratenspeurtocht, 
schminken, muziek & dans en diverse spelonder-
delen. Ook zal er een zweefmolen en een kraam 
met lekkers aanwezig zijn. Elsa en Piet Piraat zul-
len ook van de partij zijn. U bent van harte uitge-
nodigd op locatie Wezelstraat 7 in Koog aan de 
Zaan 

Wij feliciteren Freekids van harte met het 25-jarig 
bestaan. 
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