
 

 

 

 
Corona-update protocol basisonderwijs. 
Hierbij geven wij u weer kort de laatste stand van zaken. 

- Beperk groepsactiviteiten buiten de school. Volg de regels van de locatie bij een buitenschoolse 
activiteit. 

- Oudergesprekken en ouderavonden bij voorkeur digitaal blijven doen. 
- Verhuur van de schoolruimtes buiten schooltijd volgens de regels van bijeenkomsten in 

binnenruimtes (max. 30 personen en 1, 5 meter afstand). 
- Het testbeleid voor kinderen is aangepast. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest 

worden. Het is geen dringend advies bij kinderen tot en met groep 2, tenzij zij ernstig ziek zijn of 
naar voren komen uit bron- en contactonderzoek. Kinderen in groep 3-8 hoeven niet getest te 
worden bij alleen maar verkoudheidsklachten. Testen wordt voor deze groep wel geadviseerd als 
het kind ook koorts of benauwdheidsklachten heeft. Daarnaast is het ook een dringend advies 
wanneer een kind uit bron-en contactonderzoek naar voren komt of deel uitmaakt van een 
uitbraakonderzoek. In deze gevallen wordt u hierover door de GGD geadviseerd. 

- Personeel dat in nauw contact is geweest met een positief geteste coronapatiënt en in 
thuisquarantaine gaat, heeft de mogelijkheid om op de 5e dag na het laatste contact getest te 
worden. Indien deze uitslag negatief is, dan kan de quarantaine worden beëindigd.  

- Het actuele protocol kunt u terugvinden op onze website www.jorisheumen.nl  
- U heeft in de media wellicht iets vernomen over de mogelijke verlenging van de kerstvakantie. 

Tot op heden hebben wij hier nog officieel niets van vernomen. Mocht hier verandering in 
komen, dan zullen wij u hier direct over informeren. 
 

Kinderpostzegels. 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de Kinderpostzegelactie 
voor kinderen in Nederland die geen veilig thuis hebben. Door hun goede werk 
en wellicht uw aanschaf van zegels, kaarten of andere producten, hebben zij 
het fantastische bedrag van €2.613,= opgehaald. Dat is een bedrag om heel 
trots op te zijn. Als blijk van waardering hebben wij als school een bedankkaart 
ontvangen. 
 
Gymkleding en schoenen. 
De laatste tijd merken wij steeds vaker dat kinderen hun gymkleding en/of gymschoenen niet mee 
hebben naar school of dat de gymschoenen die zij dragen niet goed meer passen. Bij deze nogmaals de 
gymdagen van de groepen en een vriendelijk verzoek om de gymspullen te controleren en mee te geven 
op de juiste dag/dagen. Vooral de gymschoenen zijn erg belangrijk voor de veiligheid van uw kind(eren). 
 

Groep 1-2  Dinsdag  

Groep  2-3   Dinsdag  

Groep  4-5  Maandag en woensdag  

Groep  6  Dinsdag en donderdag  

Groep  7-8  Maandag en donderdag  

 
 
 

http://www.jorisheumen.nl/


 

 

Themadagen op schoolkalender. 
Op onze schoolkalender hebben wij aan het begin van het schooljaar de themadagen gepland op 19 tot 
en met 23 april 2021. Echter valt de centrale eindtoets van groep 8 dit schooljaar op 20-21-22 april. 
Daarom hebben wij de themadagen verplaatst naar 23, 28, 29 en 30 april. U kunt dit op uw eigen 
kalender aanpassen. 
 
Sinterklaas op school. 
Aankomst in Zwalk. 
Op zaterdag 14 november 2020 zijn Sint 
Nicolaas en zijn pieten met pakjesboot 12 in 
ons land aangekomen in de gemeente Zwalk. 
Dit jaar vanwege de coronamaatregelen helaas 
geen groot ontvangst voor de Sint, maar 
gelukkig wel een bezoek van verschillende 
kinderen en burgemeesters in het pietenhuis. 
 
Sint Nicolaas op de Sint Joris? 
Nu Sint in Nederland is, hebben wij natuurlijk direct contact met hem opgenomen of hij dit jaar weer een 
bezoek brengt aan onze school. Wij hebben hem namelijk laten weten dat wij denken dit heel 
verantwoord te kunnen doen. Gelukkig heeft hij laten weten dat hij heel graag komt voor de lieve 
kinderen van de Sint Joris, maar dat hij wel maar 1 of 2 pieten meeneemt. Dit jaar ontvangen wij de Sint 
op donderdag 3 december feestelijk bij ons op school, maar niet met alle groepen op het schoolplein. 
De Sint en zijn pieten zullen dan in de speelzaal groep 1-2, groep 2-3 en groep 4-5 om de beurt 
ontvangen. Daar zullen de kinderen van die groep een mooi optreden verzorgen, samen liedjes zingen en 
luisteren naar wat de Sint heeft staan in het grote boek. De leerkrachten krijgen aan het einde de zak 
met cadeautjes en zullen deze in de klas uitdelen. Helaas voor de pieten mogen zij dit jaar niet strooien, 
maar wel verpakte zakjes pepernoten uitdelen. 
 
De voorbereiding. 
Onze school doet mee met de schoolactiviteiten van het Sinterklaas journaal. Wij gaan dan met de 
kinderen: 

- De landkaart van Nederland bekijken. 
- Bingo spelen. 
- We oefenen met de pieten de begrippen links, rechts, boven, onder en de windrichtingen. 
- We bedenken wat een dorp allemaal nodig heeft voor een intocht. 
- We knutselen, bakken en spelen spelletjes. 
- We oefenen met het strikken van onze veters. 

 
Samen met de kinderen maken wij er dit jaar weer een heel geslaagd feest van! 
 

Cultuurtje. 
Dinsdag 08 december hebben wij onze tweede 
culturele ochtend dit schooljaar. Deze ochtend 
hebben wij in alle groepen dramalessen bij het 
thema kerst/winter. Daarnaast gaat de onderbouw  
het kerstverhaal bekijken en daarna naspelen, 
terwijl de bovenbouw gaat kijken hoe Kerst in 
andere landen en culturen wordt gevierd om daar 
vervolgens een presentatie van te maken.  

 
Alle groepen maken ook een kerststal. De kinderen in de onderbouw met ijslollystokjes en kurken, de 
kinderen in de bovenbouw met hout / stevig karton.  
 



 

 

Kerstviering donderdag 17 december 2020.         
Dit jaar vieren wij Kerst in de klas tijdens het kerstdiner op 
donderdag 17 december.  
De kinderen zijn deze dag gewoon om 15.00 uur uit.  
Om 17.30 uur worden zij weer in feestelijke kleding op 
school verwacht voor het ‘kerstdiner’.   
Wat er op het menu staat is nog een verrassing.   
Het diner zal tot 18.30 uur duren.  
U kunt uw kind/kinderen op dit tijdstip ophalen.  
Net zoals andere schooldagen doen we dat nog buiten de poort.  
  
Het is de bedoeling dat uw kind/kinderen de ochtend van 17 december een bord, beker en bestek 
meenemen in een plastic tas! Deze tas wordt in de ochtend aan de kapstok gehangen zodat alles kan 
worden klaargezet. Na het diner nemen de kinderen de spullen in dezelfde tas weer (vuil) mee naar huis.  
  
Helaas kunnen we u dit jaar niet op het schoolplein verwelkomen voor een glaasje glühwein, daarom 
willen we u via deze weg alvast hele fijne feestdagen wensen!    
  
   

Oproep lege glazen potjes sparen voor de kerk in Heumen. 
De Katholieke en Protestantse gemeenschap in Heumen willen op 
kerstavond een Kerstkuier organiseren, waarbij groepjes van 4 
mensen corona-proof een route van zo’n 3 km door Heumen lopen 
langs 6 kersttaferelen. Om deze route aan te geven hebben zij 

ongeveer 400 potjes nodig om waxinelichtjes in te zetten. Helpt u mee deze jampotjes te sparen? Het 
mogen natuurlijk ook andere glazen potjes zijn. U kunt deze (graag in een doosje) op school afgeven. Dat 
kan al vanaf maandag 30 november.  Alvast dank! 
 
Vuurwerk vandalisme. 
Momenteel hebben wij op het schoolplein regelmatig te maken met 
jeugd die overlast geeft en vernielingen aanricht. Zo is binnen een 
periode van zes weken al twee keer een nieuwe brievenbus 
opgeblazen met vuurwerk en brand gesticht onder het speeltoestel. 
Schade is inmiddels al ruim €1.000,=. Natuurlijk willen wij heel graag 
dat dit stopt. Daarom vragen wij u om extra op te letten en signalen, 
die ons kunnen helpen om deze overlastgevers een halt toe te 
roepen, aan ons door te geven. Alvast bedankt! 
 
 
Nieuwe leden voor Ondersteuningsplanraad Stromenland. 
De Ondersteuningplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband 
Stromenland. Daar valt onze stichting ook onder. Hiervoor wordt in onze kieskring (Berg en Dal, 
Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) één nieuw lid voor de oudergeleding 
gezocht. In de extra brief bij dit berichtje treft u hierover meer informatie. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u zich hiervoor tot 14 december  

 
 
kandidaat stellen.  


