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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Afgelopen dinsdagavond hebben we tijdens de persconferentie het goede nieuws
gekregen dat de meeste maatregelen in stappen worden afgeschaald. Na de
voorjaarsvakantie zullen de versoepelingen op school ook in gaan.
We zijn dan ook erg blij dat we dan o.a. weer groepsdoorbroken kunnen werken, samen mogen spelen en ouders in de school kunnen ontvangen. Wat hebben we hier
naar uitgekeken met elkaar!
Vanmorgen wordt er gezellig Carnaval in de groepen gevierd en daarna begint lekker
de vakantie. Namens het hele team, wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

INLOOPWEEK
Om alle ouders een duidelijk beeld van het reilen en zeilen in de klas te geven hebben we de inloopweken bedacht. De eerste week na elke vakantie hebben we een
inloopkwartier voor ouders en verzorgers; van 8.30 – 8.45
uur mag u in die week mee de klassen in om een korte
activiteit te doen samen met uw kind. De leerkracht zal
verschillende activiteiten klaarleggen die uitgevoerd kunnen worden. Dit kan een activiteit zijn in een klein groepje
of alleen met u zoon/ dochter. Na de voorjaarsvakantie zal
de tweede inloopweek van start gaan. We hopen u allen
te kunnen verwelkomen in de groepen.

KOFFIEOCHTEND
Op maandag 28 februari is er een koffieochtend
in de teamkamer. Nadat u in de groep bij uw
zoon/ dochter bent geweest kunt u onder genot
van een kopje koffie of thee even bijkletsen met
elkaar. Wij hopen u te mogen begroeten.

SCHOLIERENATHLETIEK
In de bijlage een informatiebrief over de scholierenatletiek die woensdag 6 april weer georganiseerd gaat
worden.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

•

De quarantaineperiode bij besmetting wordt verkort naar vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

•

Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes en pauzes vervallen.

•

Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school.

•

Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden en mondkapjes zijn niet meer nodig in de
school.

•

De algemene adviezen blijven wel gelden. Was je handen, zorg voor ventilatie en bij klachten doe je een

test.

•

Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per
week preventief een zelftest te doen blijft ook.

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari t/m 4 maart

Inloopweek

Maandag 28 februari

Koffieochtend

Woensdag 2 maart

Luizencontrole

Vrijdag 4 maart

Nieuwsboog

Woensdag 16 maart

Open dag

WIST U DAT…
…

De Open dag op woensdag 16 maart doorgaat.

…

Wij daar erg blij mee zijn.

…

Wij graag aan iedereen onze mooie school willen laten zien.

…

Wij borden hebben laten maken met onze schoolregels erop.

…

Deze borden helemaal in onze nieuwe huisstijl zijn gemaakt.

