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Hallo allemaal
Eindelijk weer een weekbrief. Fijn dat we weer allemaal op school zijn.
Fijne vakantie en tot 22 februari. Groetjes Juf Els

Jarig:
Geen jarigen deze week.

Van juf Desi
Beste ouders/verzorger(s),
Deze maandag druppelden de leerlingen langzaam binnen.
De eerste dag na de lock down was het door de sneeuw niet gemakkelijk om naar school komen.
Fijn om te zien dat inmiddels iedereen er weer is!

Op school doen we er op het moment alles aan om het zo veilig en prettig mogelijk te maken voor de 
kinderen.

Op dit moment meten wij in de school de luchtkwaliteit binnen de klassen.
Dit betekent dat in de klas van uw kind een apparaat aanwezig is en de leerkracht de metingen bijhoudt.
Dit betekent niet dat er sprake van Corona is binnen de school, maar dat we willen dat de kinderen in een 
veilig klassenklimaat les krijgen met schone lucht en genoeg zuurstof.

In de weekbrief van deze week vindt u ook een bericht van INOS waarin wordt uitgelegd dat de school 
geen vaccinaties verspreidt of vaccineert op school. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. 
Wij geven onderwijs en liefde aan uw kind, meer niet.
 
De school wordt meerdere keren per dag schoon gemaakt en 
in alle klassen krijgen de kinderen regelmatig de opdracht hun handen te wassen.
Wanneer u een kind in de bovenbouw hebt, mag uw kind met een mondkapje naar school komen. 
Dit is niet verplicht.
 
Op dit moment mogen er nog geen volwassenen de school binnen.
Na de carnavalsvakantie bekijken we hoe we de extra begeleiding 
voor kinderen weer op kunnen starten.
 
Wanneer u vragen heeft, of iets is niet duidelijk, 
kunt u altijd naar de school bellen of mij een mail sturen. 
desi.arps@inos.nl.

Alvast een hele fijne voorjaarsvakantie namens ons team.
Blijf gezond en tot snel, Desi Arps
Directeur kbs de Weerijs



Van Inos
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op 4 februari jl. stuurden wij u een brief waarin wij uitleg gaven over de nieuwe quarantaineregels. 
Hierin is uitgelegd dat er bij één besmetting in de groep de gehele groep in quarantaine moet gedurende 
vijf dagen. 
Daarna heeft u als ouder de keus om uw kind te laten testen waarna het bij een negatieve uitslag weer naar 
school zou mogen komen. Of u kiest ervoor de quarantaine met vijf dagen te verlengen. 
Dat is geheel aan u als ouder(s)/verzorger(s). Dit is ook volledig in lijn met het landelijk beleid.

Desondanks ontvangen onze scholen brieven en mails van ouders waarin de aanname wordt gedaan dat de 
school leerlingen zou verplichten tot testen, zelf sneltesten zou uitvoeren en/of vaccinaties organiseert. 
Dit berust NIET op waarheid. De onbehoorlijke en soms dreigende toon van deze brieven en mails vinden 
wij zeer ongepast en keuren wij dan ook af.

 Of u uw kind laat testen en/of vaccineren is en blijft een keuze van u als ouder(s). 
Wij respecteren altijd uw keuze hierin en hebben geen enkele rol in deze processen.

Wat ons betreft is met deze herbevestiging voldoende antwoord gegeven op de vragen over testen en/of 
vaccineren. Elke vraag om ondertekening van enig document over dit onderwerp is hiermee uitgesloten. 
Wij verzoeken u dan ook onze scholen hier niet meer op te bevragen zodat zij zich net als altijd 
kunnen richten op het welzijn van uw kind(eren) en het geven van goed onderwijs.

Met vriendelijke groet, College van Bestuur INOS

‘WinterChills’ in het Kielegat  
Dit jaar geen Carnavalsfeesten in het Kielegat maar in de voorjaarsvakantie zijn er wel
‘Winterchills’ voor kinderen en jongeren. 
Na SummerviBes afgelopen zomer, en Winterchills in de kerstvakantie, organiseren Breda Actief, Nieuwe 
Veste, Surplus, Grote Broer en Zus en de gemeente weer een week vol activiteiten voor de jeugd. 
Zo wordt de lockdown iets minder saai.

Vijf dagen lang, van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari, is er een gevarieerd programma
vol sport- en spelactiviteiten voor de jeugd tussen 6 en 18 jaar oud.

Activiteiten
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de voorjaarsvakantie verschillende gratis online en
offline-activiteiten georganiseerd. 
Zo organiseren NAC Breda, mCon Esports en Breda University (BAas)
met Breda Actief e-sports toernooien speciaal voor Bredase jongeren. 
Ook is er een NAC-fundag, kickboksen, urban sports, DJ school en nog meer sport en spel.
Alle activiteiten zijn uiteraard Coronaproof.
Het volledige programma is te vinden op Winterchills. 
Daar kunnen kinderen en jongeren zich ook inschrijven voor de activiteiten. Dat kan vanaf 4 februari.


