
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. De achterliggende weken stonden vooral in het teken 
van veel toetsen, observeren, het invullen van rapporten, het voeren van gesprekken, etc. Veel 
contactmomenten van ons als team met u als ouder maar ook met de leerling. Waardevolle 
contacten die ons helpen om het beste onderwijs te geven.  
De voorjaarvakantie staat voor de deur. Een week waarin de leerlingen maar ook wij mogen 
uitrusten van het werk. We wensen iedereen een heel goede vakantie en hopen iedereen na de 
vakantie gezond weer op school te zien. 
 
Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd zijn Joep van Milligen en Eva van de Steeg 4 jaar geworden en dus gestart 
bij ons op school. Joep en Eva, we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Corona  
Vanaf 25 februari worden in principe alle maatregelen los gelaten rondom corona. Dit betekent voor 
school de volgende punten: 

• U bent weer van harte welkom in de school.  

• In groep 1 en 2 starten we weer met de inloop op vrijdag van 12.20 uur tot 12.30 uur. In die tien 
minuten heeft u de mogelijkheid om even in de klas te kijken waar uw kind mee bezig is. Het is 
niet de bedoeling om dan hele gesprekken te voeren met de leerkracht; een korte vraag kan 
natuurlijk wel.  

• De kinderen van groep 1 en 2 moeten weer op het plein gehaald worden. U kan dus weer 
wachten op het plein en niet langs de weg.  

• Mondkapjes hoeven niet meer; dit mag natuurlijk wel. 

• Is uw kind jarig dan mag hij/zij weer langs bij alle leerkrachten. Nu werd de traktatie in de 
keuken gezet.  

• Vieringen die gepland staan voor de rest van het schooljaar gaan in principe gewoon door; zowel 
met als zonder ouders.  

• Het blijft een dringend advies om zelftesten vanaf groep 6 te blijven gebruiken. De kinderen 
vanaf groep 6 krijgen deze van school.  

• Wanneer kinderen thuis zitten met corona en de mogelijkheid hebben om te werken krijgen ze 

op uiterlijk dag 2 dat zij thuiszitten thuiswerk.  

 
Zelftesten 
Het is in Nederland zo geregeld dat wij voor de leerlingen in groep 6, 7 en 8 en voor leerkrachten 
twee zelftesten per week kunnen aanvragen. Dit doen wij ook en we verstrekken deze aan de 
leerlingen en leerkrachten.  
 
Er is echter een mogelijkheid om aan ouders voor wie het financieel moeilijk is om dit te bekostigen 
extra testen aan te bieden. Dit is dan ook kosteloos. Wanneer het voor u financieel nauwelijks 
mogelijk is om zelftesten aan te schaffen wilt u dan contact met mij opnemen?  
 
 
 
 



 

Open ochtend 
In november konden de open ochtenden niet door gaan vanwege de maatregelen die toen golden. 
We hebben deze opnieuw gepland. Op dinsdag 5 en donderdag 7 april hopen we nu de open 
ochtend te houden. Op één van die ochtenden bent u van harte welkom om even mee te kijken in 
de groep. Meer informatie hierover volgt nog.  
 
Actie voor stichting HOE 
De afgelopen twee weken hebben de kinderen stroopwafels verkocht voor stichting HOE. We willen 
jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie inzet! Bijna alle stroopwafels zijn verkocht.  
 
Project 
De komende maand zullen we met de hele school werken rondom het thema ‘boeken’. In iedere klas 
staat een boek centraal en worden er rond dit boek activiteiten gedaan.  
We willen u natuurlijk ook laten zien wat we allemaal leren en gedaan hebben bij het project en 
daarom gaan we een kijkavond organiseren op 24 maart. Meer informatie hierover volgt nog.  
 
Overblijven 
Wij horen in de wandelgangen dat er een aantal kinderen overblijven terwijl dat eigenlijk niet nodig 
is omdat zij thuis kunnen eten.  
Omdat de groep van het overblijven ontzettend vol is willen we u vragen om alleen gebruik te 
maken van het overblijven wanneer dit nodig is.  
 
Agenda 

28 februari – 4 maart Voorjaarsvakantie   

9 maart Biddag  

14 – 25 maart  Project 24 maart: kijkavond project 

21 maart Maandviering  

29 en 30 maart Tussentijdse schoonmaak  

5 en 7 april Open ochtenden  

 

 
 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 


