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Wat hebben we ongekend roerige bijzondere weken achter de rug. Daar waar ons
team er eerder nog genadig af kwam qua besmettingen was dit nu van een heel
andere orde. Vorige week waren er op sommige dagen maar 2 of 3 groepen op
school. We hebben hiermee een groot beroep op u als ouders/verzorgers moeten
doen. Vanaf deze plek willen we dan ook onze waardering daarvoor uitspreken.
Dank voor de extra stappen die ook door u allen hiervoor zijn gezet. Inmiddels zijn er
steeds meer leerkrachten op school en daarmee ook bijna weer alle groepen.
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Ik wens ouders, kinderen en collega’s een
fijne week!
Gisteravond kondigde het kabinet versoepelingen aan van de maatregelen. Deze
gaan deels in op 18 februari, dit is de dag voor de voorjaarsvakantie. We hebben
ervoor gekozen om de versoepelingen pas na de voorjaarsvakantie in te laten gaan.
Vanaf 28 februari gelden de volgende versoepelingen:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Er zijn geen looproutes, gespreide pauzes en cohorteringen meer nodig.
Kinderen komen dus weer ‘gewoon’ binnen om 8.25 uur via de ingangen op
het plein. Groep 1 en 7 bij de verste deur, de rest door de eerste deur.
Groep 2 mag aan de voorkant naar binnen, zoals ze het nu ook doen, ze
mogen net als nu, opgehaald worden op het plein. Uw kind mag ook door de
verste deur aan de pleinkant wanneer dit handiger is.
Ouders zijn weer welkom in de school, we willen ouders van kleuters vragen te
kijken of mee naar binnen gaan (elk dag) nodig is. Dit i.v.m. de grote
hoeveelheid kleuters en ouders die anders tegelijk op een relatief klein stukje
gang moeten staan.
Oudergesprekken kunnen weer fysiek
Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per 18 februari ingekort van zeven
naar vijf dagen en het quarantaine-advies van veertien naar tien dagen.
Er geldt geen dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes in de
school
De anderhalve meter maatregelen geldt niet langer. Het blijft mogelijk voor
leerkrachten en andere teamleden die zich willen beschermen om een
mondkapje te blijven dragen.
De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in
groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Deze kunt u aanvragen bij de leerkracht van uw kind

•

•

Vanaf 1 maart kunnen er ook zelftesten worden aangevraagd voor de
onderbouw, bijvoorbeeld voor ouders voor wie de zelftesten door een smalle
beurs niet betaalbaar zijn. Vraagt u ze gerust aan de leerkracht van uw kind
door een Parro te sturen of gewoon even te vragen
Op de website van Rijksoverheid staan alle maatregelen.

Babynieuws
Op 4 februari is onze collega Rein vader geworden van een prachtige dochter Britt.
We zagen afgelopen week een trotse vader rondlopen op school. We wensen Rein
en Fianne veel geluk en dat ze maar heel veel mogen genieten van de kleine Britt.
Op 1 februari mocht ik oma worden van een mooi meisje Lot. Het was even slikken
dat ik door Corona bijna twee weken moest wachten om haar voor het eerst vast te
mogen vasthouden en knuffelen. Inmiddels ben ik druk bezig om mijn achterstand in
te halen.

Bibliotheek
Nu we weer langzaam terug gaan naar hoe het was zullen we ook de uitleen van
de schoolbibliotheek weer op gaan starten. Boeken die uit zijn mogen mee naar
school.

Fotograaf
Op 24 maart komt de fotograaf op school. U kunt deze datum vast noteren. We
zullen dit jaar individuele en groepsfoto’s maken.

Kleutergroep
Na de voorjaarsvakantie zal groep 1 en 2 gesplitst worden. Er stromen nog een
aantal kinderen in en daarmee wordt de groep te groot. Het gaat er dan als volgt
uitzien:
•
•
•
•

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal Karina les gaan geven aan
groep 1.
Op woensdag zijn alle kinderen die na 1 maart instromen op woensdag vrij en
zal groep 1 en 2 samen les krijgen van Tineke
Wietske Klok zal op donderdag en vrijdagmorgen les geven in groep 2.
Groep 1 krijgt les in de oude personeelskamer.

Schematisch ziet dit er zo uit:

Maandag
Hele dag
Dinsdag
Hele dag
Woensdag
Ki. na 1 maart
instromen vrij
12.00 groep 1 vrij
14.00 groep 2 vrij
Donderdag
Hele dag
Vrijdag
Halve dag 12.00
vrij

Groep 1

Groep 2

Personeelskamer
Karina
Personeelskamer
Karina

Lokaal groep 2
Tineke
Lokaal groep 2
Tineke

Groep 1 en 2

Lokaal groep 2
Tineke

Personeelskamer
Karina
Personeelskamer
Karina

Lokaal groep 2
Wietske
Lokaal groep 2
Wietske

Groep 5, die eerder in de personeelskamer zat, is inmiddels verhuisd naar het
podium.
Parnassys
Vandaag staat Parnassys weer open, u kunt de scores van uw kind weer inzien via
het ouderportaal. Bent u de inloggegevens kwijt? Geen probleem, wanneer u mij
een Parro berichtje stuurt zorg ik ervoor dat u nieuwe inloggegevens krijgt.

