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Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 3 à 4 schoolweken (mits 
er kopij is), of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een oranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een blauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop onderbouw: dinsdag les 1 + 2, inloop bovenbouw dinsdag les 4 (beide in 022 of werkplek doc.)
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.

belangrijke data

Op onze website vindt u de actueleOp onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER. JAARPLANNER. 
Klik hier om deze in te zien.Klik hier om deze in te zien.

NIEUWSBERICHT GGD 11-01-2022 

Per 24 december zijn in Nederland aanpassingen gedaan in 
het algemene isolatie- en quarantainebeleid. Middels deze 
brief willen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen en  
de huidige adviezen. 
 
Wijzigingen voor de gehele bevolking 
Nu de omikronvariant een snelle opmars maakt in Neder-
land zijn de leefregels voor alle  positief geteste personen 
en de contacten op een aantal punten aangescherpt. De  
aanscherping van de algemene maatregelen en adviezen bij 
bron- en contactonderzoek (BCO) zijn er op gericht de ver-
wachte hoge piek van besmettingen te dempen en daarmee  
de zorgcapaciteit te beschermen.  
Bij het BCO voor de gehele samenleving zijn er de volgende 
wijzigingen: 
1. Positief geteste personen zonder klachten krijgen een 

isolatieadvies van 7 dagen. 
2. Het onderscheid tussen immuun en niet-immuun is 

komen te vervallen voor alle  huisgenoten en nauwe 
contacten. Iedereen gaat in quarantaine en test z.s.m. 
(zelftest of GGD-test) en op dag 5 (GGD-test) na het 
laatste risicovolle contact met de  positief geteste per-
soon. 

3. Ook de uitzonderingen voor kinderen van 0-4 jaar die 
nauw contact zijn is komen te  vervallen en gaan wel in 
quarantaine 

 

Uitzondering: Voor contacten en huisgenoten die recent zelf 
een infectie met SARS-CoV-2  hebben doorgemaakt (<8 
weken geleden de eerste ziektedag of positieve test) is het 
niet  nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt 
geen quarantaineadvies. 

Voortgezet onderwijs 
Binnen het voortgezet onderwijs worden de nauwe contac-
ten door de positief  geteste persoon geïdentificeerd (incl. 
medewerkers). Deze nauwe contacten krijgen een  quaran-
taine- en testadvies. Het is belangrijk dat leerlingen zelf we-
ten wie hun nauwe  contacten zijn. Zij dienen te onthouden 
naast wie zij in de klas hebben gezeten (vooral  belangrijk bij 
wisselende samenstellingen) en met wie zij hebben samen-
gewerkt in een  groep. Hierbij is het handig als iedereen - 
waar mogelijk - zoveel mogelijk naast dezelfde  klasgenoten 
zit. De school brengt daarnaast alle ouders en betrokken 
medewerkers op de  hoogte van de besmettingen.  

Ook in het voortgezet onderwijs geldt dat een groep/klas 
een quarantaine-advies kan krijgen bij drie of meer gevallen 
binnen 7 dagen. De school neemt dan contact op met de  
GGD voor een advies op maat. 

NIEUWSJAARSONTBIJT (locatie Horn)
Vanochtend werden alle klassen op de locatie Horn getrak-
teerd op een nieuwjaarsontbijt. Onder het genot van spijs 
en drank werd het nieuwe jaar ingeluid. Speciale dank gaat 
uit naar het ondersteunend personeel voor de organisatie!

PS: Het eten en drinken dat overbleef, heeft een goed plek-
je bij de Voedselbank gevonden.
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