
 

   
 

Jaargang 19 Nummer 27, 22-09-2021 

 

Agenda 

 
Dinsdag 28 september    Fotograaf 

Dinsdag 5 oktober    Schoolraad 
Woensdag 6 oktober    Studiedag 
Maandag 25 t/m 31 oktober Herfstvakantie  

_________________________________________________________ 
Onze nieuwe website is live! 

 
Kijk op www.zeelsterhof.nl  
_________________________________________________________ 

Volgende week nationale Week tegen Pesten (27 sept t/m 1 okt) 

 
Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. 

Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft 
en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de 

Week Tegen Pesten, maken we een goede start in het nieuwe schooljaar waarin 
we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.   

 

 

  

Het thema sluit erg goed aan bij onze Gouden Weken activiteiten. De 
beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een 
fijne sfeer in de klas. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie 

namelijk weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en 
de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat 

in de klas te creëren. Daar heeft iedereen de rest van het jaar plezier van. 
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.zeelsterhof.nl/
https://www.weektegenpesten.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Slogan-WTP2021.png


 

   
 

_________________________________________________________

Agenda Schoolraad Zeelsterhof  

Dinsdag 5 oktober 2021 Aanvang 19:00 uur 

19:00 Opening 

19:05 Notulen van 15 juni, jl. 

19:10 Mededelingen en ingekomen stukken - GMR - Studiedag 6 oktober - 

Bericht, n.a.v. schooltijden én studiedagen 

19:20 Deelname schoolfruit van de school 

19:30 Koffiebekers en koffie halen op school 

19:40 Werkgroepen - Beleid-speerpunten 2021-2022 - Aantal groepen bepalen - 
Groepsindeling 

20:00 Sluiting vergadering 

______________________________________________________________      
Fotograaf 

Volgende week dinsdag komt de fotograaf foto's maken die gebruikt kunnen 

worden voor onze digitale nieuwsbrief, de website en onze schoolgids.  

U kunt in Parro aangeven of u hier mee akkoord gaat of niet. 
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-

voorkeuren-registeren-door-ouders  

Bij publicatie op andere kanalen (Veldvest website of bijvoorbeeld scholen op de 
kaart) wordt altijd toestemming gevraagd. 

________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders


 

   
 

 

_________________________________________________________
Flessenactie 

Hallo allemaal,  

Zoals jullie weten staan we aan de vooravond van de aanbouw voor een nieuw, 
groen schoolplein. Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met alle 
voorbereidingen. De financiële kant is in grote lijnen rond, maar het leek ons 

leuk als de kinderen van b.s. Zeelsterhof, de opvang en de BSO van Korein ons 
nog helpen met de puntjes op de i in te zamelen. We hebben daarvoor het 

volgende in gedachten..  

De inzamelactie voor de hele school zal een plastic statiegeld flessen 
inzamelactie zijn. Kinderen kunnen de lege flessen van thuis inzamelen in grote 

containers in de aula. Bij deze inzameling worden we geholpen door de Spar. We 
starten hiermee a.s. maandag 27 september. 

Daarnaast komt er bij de Albert Heijn Citycentrum een inzamelzuil te staan 
waarin u uw statiegeld bon kunt doneren. De Albert Heijn actie loopt de hele 

maand november.  

Ook lijkt het ons team leuk om een sponsorloop te houden met de gehele 
school. Een kind kan gesponsord worden per afgelegde ronde. Hierover op een 

later tijdstip nog meer...  

Dus proost en lever je lege plastic statiegeldflessen in bij ons op school!  

Team Zeelsterhof 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

   
 

 
 

_________________________________________________________
GELDENDE RICHTLIJNEN VANUIT DE GGD m.b.t. CORONA 

De beslisboom is geactualiseerd, hieronder vindt u de nieuwe variant.  

Kinderen niet meer in quarantaine bij besmetting in de klas of groep 

Kinderen die groeps- of klasgenoot zijn van een positief getest persoon op 
school of kinderopvang hoeven niet meer in quarantaine, ongeacht of de 

besmetting bij een kind of medewerker is vastgesteld. Dit betekent dat alle klas- 
en groepsgenoten van een positief persoon in principe naar school en opvang 
kunnen. Ook het advies om te testen op dag 5 na het laatste contactmoment 

vervalt. 

Bij (milde) klachten thuisblijven en testen 
Kinderen krijgen wel het advies om bij klachten, ook bij milde 

verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-
teststraat. 

In sommige gevallen wel quarantaine-advies voor kinderen                           

- Als er meerdere besmettingen in een klas of groep zijn, kan de GGD adviseren 
om wel een quarantaine-advies te geven voor de hele groep of klas.                       
- Voor kinderen die huisgenoot (categorie 1-contact) zijn, of buiten de 

opvang/schoolnauw contact zijn geweest van een besmettelijk kind (bijvoorbeeld 
als ze bij elkaar thuis hebben gespeeld of gelogeerd) geldt wel het reguliere 

advies voor categorie 2- contacten zoals beschreven in het BCO-protocol.  

Niet-immune medewerkers krijgen quarantaine-advies 
Voor medewerkers in de kinderopvang en het primair onderwijs gelden de 
adviezen voor nauwe contacten indien er nauw contact is geweest in de groep of 

klas met een kind met COVID-19. Dit betekent dat niet-immune medewerkers 
een quarantaine-advies krijgen. 

Overleg met de GGD in bijzondere situaties 

Daarnaast hebben wij in het nieuwe beleid ook aandacht voor bijzondere 
situaties. Bijvoorbeeld wanneer er aanleiding is om aan te nemen dat er voor 

betrokken volwassenen (denk aan ouders) een risico is op ernstig beloop 
(bijvoorbeeld bij minder goede bescherming door het vaccin). In deze situatie 
kunnen school en ouders bij de GGD terecht voor advies. Ouders van kinderen in 

een klas met een besmetting die een verhoogd risico hebben op ernstig beloop, 
of die mogelijk minder goed beschermd zijn door het vaccin, kunnen bij de GGD 

terecht voor overleg.  



 

   
 

 

 

 

 



 

   
 

________________________________________________________________
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar 

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de 

Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de 
leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, 

leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging 
ontvangen? Doe mee, uw mening telt! 

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op 

www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


 

   
 

_________________________________________________________

Administratie 

De administratie is bemand op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 


