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Corona-perikelen op school 
Inmiddels worden we alweer ruim een jaar elke dag geconfronteerd met corona en alle daarbij 
behorende uitdagingen en zorgen. Op Sterrenrijk hobbelen we er tot nu toe aardig doorheen 
dankzij de zorgvuldigheid van iedereen die betrokken is bij onze school: het team, u als 
ouders/verzorgers en de kinderen.  
Tot op heden hebben we nog geen klassen in 
quarantaine gehad en het is pas één keer 
voorgekomen dat we een klas een (halve) dag 
thuis hebben moeten laten werken omdat er 
geen vervanging beschikbaar was.  
Met grote bewondering kijken we naar de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen van 
onze leerlingen. Ze functioneren schijnbaar 
moeiteloos binnen de richtlijnen en gaan heel 
pragmatisch om met alle veranderingen.  
Hoewel we ons als team natuurlijk ook zorgen 
maken over alle mogelijke besmettingshaarden om ons heen -zéker omdat we als beroepsgroep 
nog niet gevaccineerd zijn/worden- en elke dag opnieuw met corona-gerelateerde uitdagingen 
geconfronteerd worden, voelen we ons ook en vooral bevoorrecht dat wij ons werk op school 
met de kinderen en de collega’s kunnen doen. Laten we vooral positief en optimistisch blijven!   
 

Gezondheidsklachten, coronatesten en quarantaine  
Zoals u in het corona-spoorboekje kunt lezen vragen we ouders en verzorgers om kinderen met 
gezondheidsklachten thuis te houden. Inmiddels weten we dat corona zich niet alleen uit in 
verkoudheidsklachten; ook hoofdpijn en buikklachten horen bij de corona-symptomen.  
De overheid roept ouders op om ook kinderen te laten testen bij milde klachten. Het goede 
nieuws is dat met ingang van 4 april de coronatest voor kinderen kind-vriendelijker wordt 
gedaan, namelijk met een ondiepe neustest ipv de diepe. Nog even de richtlijnen op een rijtje:  



 

 

 

• Is het kind coronavrij, dan mag het weer 
naar school als zij/hij beter is.  

• Wordt bij het kind corona vastgesteld, dan 
begeleidt de GGD het gezin en de school verder in 
de stappen die genomen moeten worden.  

• Is het kind en iedereen in haar/zijn omgeving 
corona-vrij, dan kan het weer naar school komen 
bij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.  

• Wordt in de thuisomgeving of nauwe 
contacten van een kind wel corona vastgesteld, 
dan volgt gedwongen quarantaine van 10 dagen 
na het laatste nauwe contact met de patiënt, met 
een coronatest op dag 5.  

 
Cito-resultaten, ZIEN en oudergesprekken 
In de eerste weken van maart namen we in de groepen 3 t/m 7 de toetsen van de cito-
middenmeting af en alle leerkrachten vulden ons sociaal-emotioneel kindvolgsysteem “ZIEN” 
verder. Want een schoolsluiting heeft meer effecten op kinderen dan alleen effecten op 
leergebied. In verband met de vele afwezige kinderen (door verkoudheid of quarantaine) duurde 
het wat langer tot iedereen getoetst was, maar inmiddels zijn de meeste resultaten bekend en 
geanalyseerd. Wij nemen de resultaten en analyses mee in de verdere planning van ons 
onderwijs en de manier waarop we met de corona-gerelateerde gevolgen omgaan.  
In de oudergesprekken die deze maand gepland zijn voor de groepen 1 t/m 7, bespreken we de 
resultaten per individueel kind en de specifieke aanpak met haar/zijn ouders.  
NB. De cito-eindtoets van groep 8 staat gepland voor 20-22 april.  
 

Werken aan de coronavertraging 
Het ministerie van onderwijs geeft aan dat de effecten van de schoolsluitingen, het 
deeltijdonderwijs en het onlineonderwijs uiteraard niet in een paar weken kunnen worden 
weggewerkt; hier wordt in Nederland 2 schooljaren voor uitgetrokken.   
Na de eerste lockdown/schoolsluiting zijn we op Sterrenrijk meteen gestart met interventies 
om corona-vertraging te beperken, namelijk:  

✓ tijdelijk meer tijd maken voor de kernvakken 
(volgens recent onderzoek in de VS de meest 
efficiënte interventie) 

✓ focus leggen op de kern van de lesstof 
✓ aandacht voor de sociaal-emotionele gevolgen 

van de coronacrisis op groepsniveau en 
individueel niveau, in samenwerking met o.a. 
schoolmaatschappelijk werk  

✓ inzetten van een extra ondersteuning in de groepen 
✓ inzetten van De Bijlesmeester voor naschoolse bijlessen op korte schooldagen 



 

 

In de komende periode komt het ministerie met nieuwe subsidie- en 
ondersteuningsmogelijkheden. Daarmee zullen we ons programma verder uitbreiden, waarbij 
we ons niet alleen op leerontwikkeling blijven richten, maar ook op de sociaal-emotionele  
ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. 
 

 
 
Viering Paasfeest en Koningsspelen  
Op 1 april organiseren we gezellige paasactiviteiten in de klas; via ISY heeft u al meer informatie 
gekregen hierover.  
De oudervereniging en onze eventplanner zijn ook al druk met de organisatie van de 
Koningsspelen. Deze vinden plaats op 23 april. Meer informatie krijgt u binnenkort.   
 

 
Kamp groep 8: 19 t/m 21 mei 
Of het kamp dan doorgaan, kunnen we op dit moment 
helaas nog niet beoordelen. We gaan wel stug door 
met de organisatie en voorbereidingen, want we 
hopen enorm dat het kamp dit jaar kan doorgaan 
voor onze schoolverlaters! Leerlingen van groep 8 en 
hun ouders houden we nauwgezet op de hoogte.  
 

 
ISY-app 
Sinds 19 maart kunt u gebruik maken van de ISY-app op 
uw telefoon.  Hiermee heeft u alle functies van ISY én 
de Nieuwsrijk direct op uw telefoon bij de hand.  
U kunt de app downloaden via de app-store/Google 
Play en  om in te loggen gebruikt u de bij u dezelfde 
inloggegevens als u tot nu toe gebruikte voor ISY. Meer 
informatie vindt u in de informatiebrief in de bijlage van 
het ISY-bericht van 19 maart jl. 
 



 

 

Vrije dagen in april 
In april zijn de volgende dagen vrij:  

✓ Maandag 5 april: Pasen 
✓ Maandag 26 april: studiedag 
✓ Dinsdag 27 april: Koningsdag 

 
Vrije dagen in mei: 

✓ 3 mei t/m 14 mei: meivakantie 
✓ 24 mei: Pinksteren 

 
 
Corona-proof Paas-tip 
Bent u nog op zoek naar een leuke paasactiviteit voor het hele gezin? Wij werden getipt over 
het Hazenpad bij het Blotevoetenpark in Brunssum.  

 
Speuren naar hazen  
Wandel het blotevoetenpad, ga op zoek naar de 
hazen en vink ze af op jouw eigen bingokaart! Bij 
aanvang van de wandeling ontvangen de kinderen 
een eierdoosje met daarop een paasrebus. Onderweg 
verzamelen ze mooie vondsten uit de natuur in het 
doosje en gaan op zoek naar de hazen op hun 
bingokaart. Wie heeft als eerste alle hazen gezien?  
 

Bij terugkomst kunnen ze hun doosje nog mooi inkleuren en versieren. Er zullen kleurtjes op 
tafel staan, ook om eieren te kleuren en er kan gespeeld worden in de modderkeuken.  
Deze gezinsactiviteit vindt plaats tijdens Pasen, op 4 en 5 april 2021 tussen 10.00 en 18.00 uur.  
Reserveren van de wandeling en aankomsttijd via www.kidsproof.nl  
  

Re(d)actie        
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij 
Ellen Reijners (directeur) : info@bssterrenrijk.nl 
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