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Paarse vrijdag 10 december 
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Overzicht vakanties en vrije dagen tot de kerst 

 
Kerst op school: woensdag 15 december! 

Overmorgen, op woensdagochtend 15 december mogen de leerlingen in 
hun mooiste Kerst-outfit naar school! Die dag staat geheel in het teken 
van Kerst. We maken er een gezellige dag van. 
 
Net als andere woensdagen is de school deze dag om 12.15 uur uit. 
De leerlingen komen op de normale tijd naar school. We vragen u om 
uw kind mooi aangekleed naar school te laten gaan. We willen er een 
echte kerstviering van maken voor de kinderen. 
* Op woensdag 15 december gaat de deur zoals gebruikelijk om 8.20 
open. 
* Uw kind hoeft geen eten mee te nemen 
* Er wordt een warme kerstbrunch verzorgd vanuit school 
* Om 12.15 kunt u uw kind zoals gewoonlijk ophalen van school 
* De volgende dag (donderdag) is een normale schooldag! 

 

 

Zelftesten in het onderwijs 

Eind vorige week zijn de zelftesten voor het onderwijs ook op onze school binnengekomen.  

Deze bieden we aan alle leerlingen van groep 6 t/m 8 die er gebruik van willen maken aan.  

We geven deze week in de groep uitleg over de zelftesten en het belang ervan.  

Deze quiz is ook interessant om thuis te doen:  

https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/1b9b9f71799249f019a686ca089c6fd895c84796.pptx  

En dit zijn nog interessante filmpjes over Corona en het testen: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIRX1Qp5bwQ   

https://www.youtube.com/watch?v=XYkl51eFIRM   

Voor alle duidelijkheid:  

De school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen. 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.  

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen en 

afstand houden waar dat mogelijk is. 

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Dan blijft het thuis en laat het zich testen bij 

de GGD of doet een zelftest. Maak bij een positieve zelftest uitslag direct een testafspraak bij de 



GGD. 

 

Paarse Vrijdag 10 december 
We kijken terug op een geslaagde Paarse Vrijdag. Uw kind heeft er thuis vast het een en ander over 
verteld. We hebben die dag in de groepen op een laagdrempelige manier goede gesprekken gevoerd 
over wederzijds respect, verliefdheid, jezelf mogen zijn en diversiteit. Uit onderzoek is gebleken dat 
het belangrijk is om hier op jonge leeftijd al aandacht aan te besteden.  
Nadat er begin vorige week wat vragen over onze invulling van deze dag waren geweest hadden we 
woensdag 8 december een online ouderbijeenkomst georganiseerd. De aanwezige ouders hebben 
daar hun vragen kunnen stellen over onze invulling van Paarse Vrijdag.  
We hebben antwoord kunnen geven op de vragen en veel kunnen vertellen over onze ervaringen 
met het onderwerp en over hoe we Paarse Vrijdag wilden vormgeven.  
Het was goed om elkaar hierover te spreken. Deze bijeenkomst liet ons zien hoe belangrijk het is om 
met elkaar in contact te blijven.  
 
Nu ouders en verzorgers vanwege de Corona-maatregelen de school niet in mogen spreken we 
elkaar minder. In het nieuwe kalenderjaar starten we daarom weer met structurele –online- 
ouderbijeenkomsten.  
 
Schooltandarts in januari 2022 op school 
Na de kerstvakantie zal de schooltandarts in onze school de halfjaarlijkse controle en de 
behandelingen komen uitvoeren. U ontvangt bericht van de schooltandarts over de datum van de 
afspraak van uw kind.  
We zullen de dan geldende Corona-richtlijnen aanhouden en vragen hierbij om uw medewerking. 
Voor u en uw kind geldt: Blijf thuis bij klachten, neem contact op met de schooltandarts en maak een 
nieuwe tandarts-afspraak. Hieronder vindt u nogmaals de contactgegevens van de schooltandarts.  
Angelica Setiaman, tandarts  

Jeugdtandverzorging Amsterdam 
Stephensonstraat 35 
1097 BA Amsterdam 

Tel: 020-6166332 
Email: asetiaman@jtv-amsterdam.nl  of  info@jtv-amsterdam.nl 
Website: www.jtv-amsterdam.nl 

Persconferentie 
Morgenavond is de volgende persconferentie over de Corona-maatregelen. Mochten er 
ontwikkelingen zijn m.b.t. de basisscholen, dan informeren wij u hier z.s.m. over.  
 
Overzicht vakanties en vrije dagen tot aan de kerstvakantie   

Studiedagen/ (extra) vrije dagen    

vrijdag 24-12-2021 lesvrije dag voor de kerstvakantie    

Studiemiddagen   

donderdag 23-12-2021 12.00 uur uit, studiemiddag medewerkers obs Holendrecht 

Schoolvakanties  

25-12-2021/9-1-2022   Kerstvakantie  

Begin 2022 ontvangt u een papieren kalender met daarop de belangrijke data van de rest van het 
schooljaar.  


