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VOLGENDE WEEK LAATSTE SCHOOLDAG  

Volgende week donderdag, 22 juli, is de laatste schooldag van dit schooljaar. Net 
als vorig schooljaar, zullen we ook dit schooljaar niet snel vergeten. Staren met 
de hoop op een “normaal” schooljaar, maar in oktober alweer overgaan op een 

“nood”-continurooster. En in december weer een lockdown. 
De laatste maanden werden weer langzaamaan zoals vanouds. Maar het hele 

jaar geen ouders in de school i.v.m. Corona, is natuurlijk niet zoals wij het graag 
zouden willen. 
We zullen zien wat het komende schooljaar ons gaat brengen. 

Op vrijdag 23 juli hebben de kinderen al lekker een dagje eerder zomervakantie 
en zorgen de leraren ervoor dat alles alvast voorbereid wordt voor het nieuwe 

schooljaar. We nemen dan voor enkele weken afscheid en wensen elkaar een 
goede vakantie toe.  
 

Op woensdag 21 juli is de laatste schooldag voor groep 8 aangebroken. Aan het 
einde van de ochtend zullen de kinderen al fietsend de school verlaten. Om 

12.00 uur zijn ouders van harte welkom om hun kind op te halen en afscheid te 
nemen van de leerkrachten. 

De musical wordt voor de ouders van de groep-8-leerlingen gespeeld op 
maandagavond 19 juli en op maandagmiddag en dinsdagmiddag mogen de 
leerlingen van de school komen kijken.  

Op dinsdag 20 juli spelen de kinderen om 11.00 uur de peanutbalwedstrijd tegen 
de leerkrachten. Ouders die het leuk vinden om te komen kijken, zijn welkom. 

We willen jullie verzoeken om op minimaal 1,5 meter afstand van onze leerlingen 
en elkaar te gaan staan. 
Op dinsdagavond 20 juli is er een afscheidsavond samen met de leerkrachten 

van school. Zij komen met een mooi versierd voertuig naar school en gaan op de 
rode loper op de foto met hun ouder(s)/verzorger(s). 

 
 
SCHOOLTIJDEN VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022 

Vanaf komend schooljaar gaan wij officieel over op het continurooster. Dat 
betekent voor Basisschool Lambertus, dat de schooltijden zullen zijn: 

 
- Maandag 8.30-14.15u 
- Dinsdag 8.30-14.15u 

- Woensdag 8.30-12.30u 
- Donderdag 8.30-14.15u 

- Vrijdag 8.30-14.15u 



 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen op school. De 
afspraken rondom lunch en pauzehap heeft u vorige week via de email 

ontvangen. 
 
 

CORONA: NEUSVERKOUDEN, TESTEN EN BESLISBOOM 
Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of 

basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven? 
Kinderen moeten thuisblijven als zij: 

• worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;  

• een huisgenoot met COVID-19 hebben 
• een nauw contact zijn van iemand met COVID-19 
• een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.  

Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school: 

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn); 
• als ze af en toe hoesten; 

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder 
koorts en/of benauwdheid; 

• bij ontstaan van nieuwe klachten <8 weken na eerste ziektedag  

Maar verder blijven ze bij klachten zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op 
bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze 
klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden 

en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 

Testen 
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-

19 kunnen getest worden. 
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 0-12 jaar in ieder geval 

dringend geadviseerd: 

• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd 
en/of hoest (meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen 
en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang of 

school. 
• Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de 

huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen. 
• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een huisgenoot van 

iemand die COVID-19 heeft. 

• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een contact van 
iemand die COVID-19 heeft. 

• De GGD adviseert testen omdat het kind deel uitmaakt van een 
uitbraakonderzoek. 

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet getest 

wordt? 
Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is 



en/of hoest en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als 

het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde 
klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat 

de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. 

* Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn) en af en toe hoesten. 

 

Beleid voor huisgenoten 

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten? 
Vanaf 8 juli hoeven huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten en 
koorts en/of benauwdheid niet meer thuis te blijven, ook niet in afwachting van 

een testuitslag van het kind of als het verkouden kind een dringend testadvies 
heeft. 

 
 
LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor 
kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de 

zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en 
augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per 

leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je 
hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen 

met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en 
voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en 
luister nu via de online Bibliotheek-app! 

 
 

MINIOREN JONG NEDERLAND 

Zaterdag 17 juli is er weer een minioren ochtend. Alweer de laatste van het 

seizoen. Het programma bestaat uit sport, spel en creativiteit.  
Het begint 10:00 uur en eindigt om 11:30 uur. 
De kosten zijn €1,50.  

Graag opgeven in de app of op facebook. 
Hopelijk tot dan! 

Groetjes Rob, Regi, Safira en Anita. 
 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc

