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Wij wensen u een goed-beter-bést 2022 



 

 

Coronamaatregelen in januari 
Per maandag 10 januari gaan de schooldeuren weer open. Na 3 weken kerstvakantie voor de 
kinderen starten we dan weer op, met dezelfde maatregelen als voor de kerstvakantie. Hierbij 
de basismaatregelen voor leerlingen nog eens op een rijtje. 
 

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. 
Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden en ook voor 
milde klachten en/of regelmatig terugkerende 
klachten (‘snottebellen’). Bij klachten wordt een test 
in de GGD-teststraat geadviseerd. Bij een besmetting 
in het gezin gaat het hele gezin in quarantaine.  
Mondkapje en 2x per week preventief zelftesten 
voor leerlingen van gr. 6, 7, 8.  Dit is een dringend 
advies. De kinderen krijgen van ons elke week 2 
zelftesten mee naar huis. Ook personeel test 2x per 
week preventief. Vóór de verlengde kerstvakantie 
heeft elk kind alvast 2 zelftesten meegekregen voor 
de veilige start na de kerstvakantie. Wij verzoeken 
alle leerlingen van groep 6-7-8 dan ook om op 
zondagavond 9 januari of maandagochtend 10 
januari voor schooltijd een zelftest te doen.    
Heeft uw kind klachten of geeft de zelftest een 
positieve uitslag, maakt u dan svp een afspraak in de 
GGD-teststraat.  
We houden ons uiteraard aan de basisregels: 
handen wassen, afstand houden, mondkapje voor 
volwassenen en leerlingen van gr. 6,7,8 in de 
verkeersruimtes, testen bij klachten, ventileren van 
de lokalen/binnenruimtes.  

 
Andere corona-regels waar u rekening mee moet houden: 
1. Brengen en halen  

• Groep 1 en 2 via de poort aan de Hegstraat. Ouders mogen op het kleuterplein tot onder 
aan de traptredes staan.  

▪ De leerkrachten van de onderbouw staan bij de buitendeur van de klas en 
wachten daar op de leerlingen. Mededelingen aan de leerkracht gaan via 
mail of per briefje aan uw kind. Hou minimaal 1,5 meter afstand van 
anderen  

▪ Alleen in de allereerste schoolweek van een leerling mag de ouder tot aan 
de buitendeur van de kleuterklas begeleiden en het kind overdragen aan 
de leerkracht.    

• Groep 3 t/m 8 via de poort aan de Molenstraat. Geen toegang voor ouders op het 
schoolplein. Hou minimaal 1,5 meter afstand van anderen  



 

 

2. Ouders/verzorgers alleen op afspraak in de school. Uiteraard alleen als zij klachtenvrij zijn 
en een mondkapje dragen. 

3. Alleen ‘externen’ die nodig zijn voor de voortgang van onderwijs, organisatie en 
ontwikkeling zijn op school.  Dit geldt bv voor de logopedist, ambulante begeleiding en 
overblijfstichting en uiteraard alleen als zij klachtenvrij zijn en een mondkapje dragen. 

4. Cohortering vindt plaats in de binnenruimtes. Dat wil zeggen dat we de klassen onderling 
niet mengen bij activiteiten die binnen plaatsvinden. Bij ziekte of uitval van leerkrachten 
worden de leerlingen dus ook niet verdeeld over andere groepen. 

5. Gymnastiek met de eigen klas kan gewoon doorgaan. We mengen binnen/in de zalen 
géén groepen met elkaar. Naschoolse gymlessen gaan daarom niet door. 

6. Buitensport en beweging voor kinderen is toegestaan. In de pauzes kunnen de kinderen 
dus gewoon lekker buitenspelen.  

7. Afspraken voor leerlingen onder schooltijd: maakt u onder schooltijd alstublieft geen 
afspraken bij arts, tandarts, orthodontist, logopedist e.d. De kinderen hebben al zoveel 
lestijd gemist!  
 

Ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten  
Het openen van de scholen is goed nieuws voor ons en 
uiteraard vooral ook voor de leerlingen. Tegelijkertijd zijn er 
ook zorgen over de gezondheid van de individuele 
teamleden en over het rondkrijgen van de bezetting, ofwel 
de mensen voor de klas.  
Deze pandemie valt samen met een sowieso al schrijnend 
lerarentekort en dat maakt het een vrijwel onmogelijke klus 
om de klassen de bemensen bij ziekte en/of afwezigheid 
van leerkrachten.  
Zoals u van ons weet, doen wij ons uiterste best om geen 
klassen naar huis te hoeven sturen, maar houdt u er wel 
rekening mee dat dit elke dag wel voor een of meerdere 
groepen kan gaan gelden. Wij zullen u daar dan zo vroeg 
mogelijk over informeren via ISY en evt. klassenouder-app.  

 
 
Geen naschoolse gym (Buurt in Actie) op maandag 10 en woensdag 12 januari 
De Buurt in Actie lessen kunnen met de huidige regelgeving binnen nog niet worden opgestart. 
Komende week zullen wij hiervoor alternatieven bekijken. Wij zullen u verder informeren via ISY. 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
Onze schoolmaatschappelijk werker Jonne is (telefonisch) bereikbaar op school op 
woensdagen van 11.30 tot 13.00 u. Verder kan er altijd buiten deze momenten afgesproken 
worden. Neem contact op voor het maken van een afspraak (dat kan ook via de leerkracht): 
Jonne Mestrom      tel: 0623299651      mail: jonne.mestrom@piw.nl 

 



 

 

Onze nieuwe onderwijsassistent stelt zich voor 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers van Basisschool Sterrenrijk,  
 
Mijn naam is Janine Gerards. 
Op de maandag na de kerstvakantie start ik als onderwijsassistent 
in de groepen 5, 5/6 en 6.  
Ik zal dan op de maandag, woensdag en donderdag aanwezig zijn 
op school. Ik ben erg enthousiast om iedereen te leren kennen. 
 
Op dit moment werk ik ook nog voor 2 dagen op een basisschool in 
Berg aan de Maas; daar werk ik in de groep 1 tot en met 8. Ik heb 
het erg naar mijn zin op deze school, maar heb er toch voor gekozen 
op Sterrenrijk een nieuwe uitdaging aan te gaan.  
In maart zal ik dan ook volledig stoppen op de basisschool in Berg 
aan de Maas, zodat ik alle schooldagen bij jullie kan komen werken.  
 
Ik kijk er naar uit om er samen met jullie een top schooljaar ervan te 
maken! 
 

 
Ouderbijdrage dit schooljaar  
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald, dan vragen wij u vriendelijk om daar nu zorg voor te 
dragen. Alleen dan kan de oudervereniging leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.   
Voor de leerlingen van de groepen 1-2 is het € 27,50 
en voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is het € 35,- 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:  
NL 61 INGB 00 00 92 59 51  
t.n.v. Oudervereniging Sterrenrijk.   
Let op: zet svp altijd de naam en klas van uw kind bij de 
overboeking, anders kunnen wij die niet plaatsen. En heeft 
u meerdere kinderen op onze school, doe dan graag voor 
ieder kind apart een overboeking.     
 

 
Vrije dag in januari 

✓ Studiedag op woensdag 19 januari: alle leerlingen hebben dan vrij. 

 

Re(d)actie       
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij  
Ellen Reijners (directeur), bereikbaar per telefoon op dinsdag t/m vrijdag via 046-4746016  
of per mail: ellenreijners@bssterrenrijk.nl                                                                             
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