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Dag allemaal, 
 

Wat een fijn bericht. Vanaf vandaag kunnen de kinderen weer alle dagen 

naar school. Een hele opluchting voor u, voor de kinderen en voor ons! De 

Naschoolse Opvang blijft voorlopig nog gesloten, alleen noodopvang is 

mogelijk. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs op school veilig is 

voor iedereen vragen we u om uw kind, ook bij milde 

gezondheidsklachten als een 

neusverkoudheid, echt thuis te houden. Ik 

begrijp dat dit vervelend kan zijn, maar 

een hele groep en leerkracht 5 dagen in 

quarantaine thuis en geen onderwijs 

kunnen volgen, is nog veel vervelender. 

We rekenen op uw medewerking. Ook blijven 

we de hele dag handen wassen, staan er 

ramen open en blijven ouders buiten. In de gangen dragen alle 

volwassenen een mondkapje, ook de teamleden.Daarnaast hebben we 

besloten tot aan de voorjaarsvakantie te blijven werken met een 

continurooster, dus tot 14:15 uur. Zo proberen we de veiligheidrisico’s voor 

uw kinderen en voor ons tot een minimum te bepreken. Ondanks alle 

maatregelen zijn we ontzettend blij alle kinderen weer  in de school te 

mogen verwelkomen, we hebben jullie enorm gemist!! 

 

Hoera!!! 

 
We zijn natuurlijk erg blij dat de kinderen weer naar school komen. We 

zullen de komende tijd veel aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel 

welbevinden van de groep en regelmatig samenwerkingsvormen te 

organiseren tijdnes de lessen. Op deze manier willen we de kinderen de 

mogelijkheid geven om vooral veel met andere kinderen samen te werken.  

 

 

26 juni 2017 



 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

 
Helaas kunnen we dit schooljaar (nog) geen Open Dag organiseren. Heeft 

u nog jongere kinderen die in het komend schooljaar 2021-2022 4 jaar 

worden, dan kunt u deze alvast aanmelden bij ons. Zo kunnen we goed 

inschatten hoe de groepen er volgend schooljaar uit zullen zien. Kent u in 

uw omgeving nog ouders met jonge kinderen, dan kunt u hen wijzen op de 

mogelijkheid een afspraak te maken voor een rondleiding in de school. 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Enquête noodonderwijs op afstand 

 
Fijn dat 25 ouders hebben gerageerd op onze uitnodiging een enquete 

over ons noodonderwijs op afstand in te vullen!  De meeste ouders 

geven aan meer dan tevreden te zijn over ons onderwijs. Vooral de vaste 

instructiemomenten via Teams worden enorm gewaardeerd door u. 

Naarmate de weken vorderen, wordt het voor u wel lastiger om u kind te 

blijven stimuleren het werk te maken. Een enkele ouder constateert dat de 

diverse teamleden anders omgaan met hun beschikbaarheid voor vragen. 

We hebben met elkaar de opmerkingen besproken en (kleine) 

aanpassingen gemaakt. Het gemiddelde cijfer dat u geeft voor ons 

noodonderwijs is een 8,6. Daar zijn we dik tevreden mee, dankuwel!! Laten 

we hopen dat afgelopen vrijdag de laatste dag was van ons 

afstandsonderwijs. 

 

Schoolbreed jaarlijks project 

Ieder jaar organiseren we in maart/april een schoolbreed project. Dan 

werken we in alle groepen iedere middag aan een bepaald thema. We 

organiseren dan excursies, gastlessen, workshops en een afsluitende 

tentoonstelling. Hiervoor betalen alle ouders een eigen bijdrage. Vorig 

schooljaar is het project vanwege de coronamaatregelen helaas niet 

doorgegaan en ook dit schooljaar vervalt na overleg met de 

Ouderraad helaas, helaas, het schoolbrede project. Ons doel is nu het 

project te verhuizen naar eind augustus, zodat we het nieuwe 

schooljaar spetterend van start kunnen gaan. 

 



 

Mededelingen personeel 

 
Juf Melanie is de komende dagen afwezig, zoals u gisteren heeft kunnen 

lezen. Juf Armanda zal haar de komende dagen vervangen. Juf Ria is 

helaas ook nog afwezig, juf Celeste is op donderdag en vrijdag bij groep 1-

2. Juf Marinda start maandag 1 maart weer op school, hoera! 

 

Thema menselijk lichaam 

 
Vanaf maandag 8 februari gaat in alle groepen het thema ‘menselijk 

lichaam’van start.  

 

 

Belangrijke data 

 
8 februari    heropening van de scholen,  

8 februari    start thema Menselijk lichaam 

20-28 februari   voorjaarsvakantie 

8 maart    start Cito toetsen 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


