
 

 

Belangrijke data 

20 april:  Eindtoets IEP groep 8 

21 april:  Eindtoets IEP groep 8 

 

Personeel 

Manon is woensdag 14 april en vrijdag 16 april afwezig. Woensdag 14 april wordt zij vervangen door Nanneke en 

vrijdag 16 april wordt zij vervangen door Dik Kluijtmans. 

Woensdag 21 april is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Nanneke staat deze dag 

voor de groep.  

 

Kind wel of niet naar school  

Mocht u twijfelen of uw kind wel of niet naar school mag komen, dan is het belangrijk dat u alle vragen van de 

beslisboom doorloopt. In de bijlage treft u de laatste versie van de beslisboom aan. 

 

Persoonsgegevens bij bron- en contactonderzoek 

 

Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en 

de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. 

Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met 

deze positief geteste persoon. Op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’ werken wij hier als school aan mee. 

 

We geven de GGD de volgende informatie indien zij daarom vragen: 

– De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon 

mogelijk in contact is geweest; 

– De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon. 

Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Wij registreren 

ook geen informatie over leerlingen die besmet zijn of in quarantaine zitten. 
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Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het 

geval is, kunt u een mail sturen naar jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl. We delen dan geen naam, presentie 

en contactgegevens van uw zoon of dochter met de GGD. 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart   26 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie  16 juli t/m 27 augustus 2022 

De studiedagen voor volgend schooljaar zijn op dit moment nog niet bekend. 

 

Zakgeld is leergeld. Doet u mee? 

Heeft u ook Week van het Geld gezien? Van 22 tot en met 26 maart was ie er weer: de jaarlijkse Week van het Geld. 

Dit wordt georganiseerd door Wijzer in Geldzaken, een initiatief vanuit het Ministerie van Financiën. Onder het 

motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen zij kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de 

toekomst. Het platform heeft erg leuke thuislessen voor wie hier interesse in heeft: 

https://www.weekvanhetgeld.nl/leren-omgaan-met-geld/thuisonderwijs. 

Kinderen die al jong leren omgaan met geld hebben daar de rest van hun leven plezier van. Dit is een belangrijke taak 

van ouders. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je kinderen (spelenderwijs) omgaan met geld? Hoeveel zakgeld geef je en 

op welke leeftijd start je hiermee? 

Ongeveer een derde van de kinderen krijgt geen zakgeld. “Mijn kind heeft geen zakgeld nodig, hij krijgt wat hij nodig 

heeft”, “Mijn kind is nog niet bezig met geld” of “Mijn kind ziet de waarde er nog niet van in” zijn dan veelgehoorde 

argumenten. 

Toch is het heel belangrijk om kinderen al vroeg te leren omgaan met geld. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn 

5 vuistregels die belangrijk zijn. 

1. Geef een vast bedrag 

2. Geef op een vast moment 

3. Op = op! 

4. Maak afspraken met elkaar: wie betaalt wat? 
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5. Zakgeld is geen beloning of straf. Zakgeld is leergeld. 

De gemeente Wijchen vindt het ook belangrijk dat kinderen en jongeren leren omgaan met geld. Ook wanneer u zelf 

niet genoeg geld heeft om zakgeld aan uw kind te geven. Daarom is er het Zakg€ldProj€ct. Meer weten? Kijk op 

www.wijchen.nl/geldzorgen onder het kopje zakgeld project of neem contact op met Evy van Hemmen via 

e.van.hemmen@drutenwijchen.nl, gemeente Wijchen. 

    

http://www.wijchen.nl/geldzorgen
mailto:e.van.hemmen@drutenwijchen.nl

