
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Wat hebben we bijzondere weken gehad. Weken waarin de scholen weer open mochten gaan en 
waarin de wereld wit werd. Zoveel sneeuw en ijs waar enorm veel van is genoten. Fijn dat we daar 
ook op school met de kinderen van mochten genieten. Ik hoop dat u  hier ook thuis van hebt 
genoten.  
En dan is de sneeuw nu al weer bijna weg, hier en daar zie je al weer wat kleur verschijnen van de 
bloemen. Hierin is toch wel heel duidelijk te zien dat ook de natuur in Zijn Hand is. God geeft ons de 
mogelijkheid om hier van te genieten en laat zien dat Hij weer nieuw leven geeft.  
En dan staat ook al weer een vakantie voor de deur. Heel vreemd om volgende week een week vrij 
te zijn. Waar het werk gewoon doorging was de school wel dicht en daarom voelt het voor ons als 
team wel heel vreemd. Wij wensen u en jullie allemaal een heel goede vakantie; een week waarin 
even niets hoeft en waarin we ons weer kunnen opladen voor een nieuwe periode.  
 
Schooltijden voor schooltijd 
Om te voorkomen dat kinderen van alle groepen door elkaar gaan lopen op het plein willen we u 
vragen om uw kind niet eerder dan 8.20 uur op school te laten zijn. Om 8.20 uur gaat de school open 
en kunnen de kinderen gelijk naar binnen. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
Kinderopvang 
Er zijn 41 ouders die de peiling hebben ingevuld. Hartelijk bedankt. Een klein deel hiervan (9 ouders) 
zegt zeker gebruik te willen maken van met name BSO. Wij gaan nu kijken of er mogelijkheden zijn 
en hoe we dat dan kunnen inrichten. Dit betekent niet dat we dit op korte termijn gaan regelen want 
we moeten hiervoor nog wel een aantal aanvragen doen. We gaan in ieder geval nu bekijken wat er 
nodig is om dit te kunnen bieden.  
 
Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd is Pjotr de Boer 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op school. Pjotr we 
wensen je een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Rooster 

Ook nu heb ik al weer een aantal berichten gehad over het continurooster waar we nu mee werken. 

Ik kopieer hieronder het bericht dat ik in juli 2020 in de nieuwsbrief heb gezet zodat u allemaal weet 

hoe het daarmee staat.  

 

In de achterliggende tijd hebben we gewerkt met een continurooster vanwege corona. Een paar 
ouders hebben bij de MR aangegeven dit fijn te vinden. In de laatst gehouden MR-vergadering is 
hierover gesproken.  
Sinds augustus 2019 werken we met het Hoorns model. Omdat we dit nog maar een half jaar echt 
hebben gebruikt is met directie en MR besloten om hier nu mee te blijven werken en in het 
voorjaar/zomer 2021 dit model te evalueren en te kijken of we opnieuw moeten gaan inventariseren 
wat er leeft onder de ouders en onder personeel.  
 

De MR hoopt dit in zijn komende vergadering mee te nemen en te bespreken.  

 

 



 

 

Ouderavond 

De ouderavond die gepland staat op 9 maart gaat niet door. Deze wordt nu verzet naar het nieuwe 

schooljaar en wel op 28 september. Zet u de datum alvast in uw agenda? Het onderwerp van de 

ouderavond is KIVA. Dit omdat we dit schooljaar zijn gestart met deze methodiek. Voor meer 

informatie: https://www.kivaschool.nl/ 

 

Biddag 

Normaal gesproken gaan we met biddag en dankdag met alle kinderen naar de kerk. Dat is dit jaar 

niet mogelijk met biddag. We zullen in de klassen een aangepast programma houden. Hierover volgt 

na de voorjaarsvakantie meer informatie.  

 

Studiedag team 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we vrijdag 26 maart een studiedag hebben gepland 

omdat die in februari niet door zijn gegaan. Hierbij nogmaals een herinnering dat de kinderen dus 

vrij zijn op vrijdag 26 maart.  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goede vakantie toe te 
wensen.  
 

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
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