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MAATREGELEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR U ALS OUDER 
We willen een aantal dringende oproepen doen: 
 
- Bij lichte klachten blijft uw kind thuis. Het is van groot belang dat we hier allemaal heel    
  strikt mee omgaan.  
- Wees zeer alert op klachten. Bij twijfel houdt u uw kind dus thuis. 
- In de landelijke richtlijnen wordt dringend geadviseerd om uw kind bij klachten te laten  
  testen. We willen hierbij vermelden dat er in Eindhoven een speciale teststraat voor  
  kinderen is. Een kind met klachten die niet getest is, mag weer naar school komen als het  
  minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.  
- Als uw kind contact heeft gehad met iemand met corona, volg dan de instructies van de  
  GGD op. 
- Twijfelt u of uw kind naar school mag komen? Gebruik dan de beslisboom. Deze hebben  
  we nogmaals toegevoegd in de bijlage.  
- Indien uw kind positief getest is op corona, neem dan z.s.m. contact op met de leerkracht  
  van uw kind en via het e-mailadres: mnieuwenhuis@skozok.nl. Op deze manier houden wij 
  grip op de situatie en kunnen wij adequaat handelen in overleg met de GGD. 
- Wanneer één van uw gezinsleden positief getest is, gaat het hele gezin in quarantaine. U  
  kunt dan contact opnemen met de GGD. 
- Het is mogelijk dat er besmettingen plaatsvinden op school. Volgens protocol zal de  
  hele klas dan vijf dagen in quarantaine gaan. We zullen op dat moment via een  
  groepsapp of telefonisch contact met de ouders van deze groep opnemen met de vraag 
  om uw kind op te komen halen. Na 5 dagen kan er getest worden. Bij een negatieve uitslag 
  mag een leerling weer naar school. Wanneer een leerling niet wordt getest blijft deze 5  
  dagen langer in quarantaine. 
- Als een kind in quarantaine gaat (bijvoorbeeld vanwege een positief getest kind in de klas)  
  dan hoeven de huisgenoten niet in quarantaine (als zij zelf geen nauw contact zijn van een  
  positief getest persoon). Als het kind in quarantaine zelf positief getest wordt dan gaan de  
  huisgenoten vanzelfsprekend wel in quarantaine.   
 

mailto:mnieuwenhuis@skozok.nl


Ook nu zijn we weer samen verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van ons 
allen. We hebben de hulp van u als ouders hierin hard nodig. We doen ook nadrukkelijk een 
beroep op uw verantwoordelijkheid: we vragen u de regels en protocollen bij besmettingen 
en quarantaine te respecteren, zodat de andere kinderen en leerkrachten niet onnodig 
blootgesteld worden aan risico op besmetting. 
 
Als een volledige groep thuis moet blijven vanwege een besmetting in de groep start op dag 
twee het thuisonderwijs. Dit zal, vanwege de korte duur, minder uitgebreid zijn dan tijdens 
de landelijke lockdown. Er wordt vooral via classroom gewerkt. Boeken/werkboeken of 
chromebooks worden niet als vanzelfsprekend opgehaald. 
 
Lenen van een chromebook 
Dit kan in onderstaande situaties: 

• als de hele groep in quarantaine moet. 
• als een leerling positief getest is of in quarantaine moet en dus niet naar school kan 

komen. 

Hiervoor dient dan een bruikleenovereenkomst getekend te worden. Het kan nooit zo zijn 
dat een leerling die in quarantaine zit, zelf een chromebook op komt halen. 

Het is voor leerkrachten vaak niet mogelijk om op de dag van de aanvraag meteen een 
chromebook te regelen. Het ophalen vindt plaats na overleg met de leerkracht.  
Externen mogen hiervoor niet in de school komen. 
 
Chromebooks worden in andere situaties niet uitgeleend. 
 
Indien u specifieke vragen heeft aangaande het onderwijs aan uw kind, schroom dan niet 
om via de mail contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Voor andere vragen kunt 
u via e-mail ook terecht bij de directie van de school. We hopen u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben en danken u hartelijk voor uw steun, inzet en medewerking! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Maaike Nieuwenhuis 
clusterdirecteur SKOzoK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS 

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 4 jaar wordt?  

Dan graag inschrijven vóór 1 april 2021! 

U kunt hiervoor een aanmeldformulier en ontwikkelingsformulier 

invullen op de website van onze school; 

www.martinusdommelen.nl 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind tijdig in te schrijven, 
dus vóór 1 april, zodat we met de formatie hiermee rekening 
kunnen houden. 
 

AFSCHEID JUF LINDA 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Juf Linda gaat onze school verlaten per 01-04. Er is een uitdaging op haar pad gekomen die 
zij niet aan zich voorbij wil laten gaan. Dit houdt helaas in dat zij afscheid zal moeten nemen 
op de St. Martinus. Haar vertrek brengt gemengde gevoelens met zich mee. Enerzijds is 
een uitdaging een mooie kans en anderzijds betekent dit voor leerlingen, ouders en 
collega's een wisseling tijdens een schooljaar in een groep/op school.  
We vinden het ontzettend jammer dat juf Linda gaat. 
Dit betekent ook dat we met het vertrek van juf Linda een vacature bij ons op school 
hebben. Deze is uitgezet en vervolgens volgen er gesprekken met sollicitanten. Het betreft 
hier dus niet een vervanging zoals bij een zieke collega, maar een nieuwe collega (of 
collega’s). 
  

SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 
 
 

 

STUDIEDAG 22 MAART 

Op maandag 22 maart is een studiedag gepland.  
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