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Nieuwsbrief  7  

 
Vanuit de directie 
 
Team 
Een jaar geleden wisten we nog niet wat ons te wachten stond. Nu een jaar later, kunnen we 
terugkijken op een jaar waarin we veel hebben meegemaakt. Twee sluitingen, met halve groepen naar 
school, en dan alle maatregelen die per periode anders zijn. 
Ook collega’s hebben zich natuurlijk te houden aan alle afspraken. Dus als zij zelf een ziek kind thuis 
hebben kunnen ze niet werken, als ze verkouden zijn laten ze zich testen en soms zijn ze zelf ook ziek. 
We vangen dit zo goed mogelijk op met invallers of collega’s die extra willen werken, waarvoor grote 
dank. 
Het kan dus zijn dat uw kind een andere leerkracht heeft soms. 
Mocht het niet meer te organiseren zijn en hebben wij geen leerkracht voor de groep, dan laten we 
dit als school zo spoedig mogelijk weten. In principe 24 uur van tevoren zodat u zelf de mogelijkheid 
om voor thuis het op te vangen.  
 
Maatregelen 
Kinderen die verkoudheidsklachten hebben, blijven thuis. U kunt er voor kiezen uw kind te laten 
testen. Bij een negatieve uitslag mag uw kind weer naar school.  
Als uw kind niet getest wordt, blijft het thuis tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. 
Indien een kind met milde klachten én koorts /benauwdheid niet wordt getest,  blijven de huisgenoten 
thuis tot het kind 24 uur volledig klachtenvrij is.  
(met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). 
Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar school en de huisgenoten uit quarantaine.  
We vertrouwen erop dat u handelt volgens deze richtlijnen. 
 
Rapport 
Vandaag krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Het zijn onze bevindingen van de tijd voor 
thuisonderwijs, tijdens thuisonderwijs en de afgelopen weken. Elk kind leert elke dag. Het zijn niet 
altijd de schoolse zaken, maar andere vaardigheden die worden ontwikkeld. Ook in tijden van Lock-
down wordt er geleerd! We willen recht doen aan elk kind en zijn trots op al onze leerlingen en hun 
inzet!  
Op 31 maart ontvangt u een uitdraai van de citoresultaten. Het is ons nieuwe vertrekpunt van waaruit 
we het aanbod kunnen afstemmen. We kunnen zo het beste aansluiten op de behoefte van elk kind.  
We denken daarbij niet aan achterstanden maar aan de situatie op dit moment. Een kind kan niet 
achterlopen op zijn eigen ontwikkeling! 
De oudergesprekken starten komende week. U kunt dit weekend hiervoor intekenen.  
 
MR verkiezingen 
U heeft gisteren een link ontvangen voor de MR verkiezingen. Doet u mee door uw stem te geven? 
Bij een aantal ouders is deze link beland bij de spamberichten. Zou u hier naar willen kijken, mocht u 
de link niet ontvangen hebben?  
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Thema verkeer 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met het thema verkeer. Er is een stoplicht in de klas, een 
fietswerkplaats waarbij kinderen hun eigen fiets mogen poetsen en er worden hele wegennetwerken 
nagebouwd. Het is genieten om de kinderen daarmee aan het werk te zien.  
 
Rekenen 
De komende weken werken de kinderen met rekenen uit een nieuwe methode, Pluspunt. Dit is een 
proefperiode. Aankomend schooljaar gaan we definitief starten met een nieuwe rekenmethode.  
 
Schoolplein 
Het schoolplein van de onderbouw heeft twee voetbaldoeltjes gekregen en bij de bovenbouw hangt 
nu een basketbalnet. Hierdoor hebben we nieuwe spelmogelijkheden gecreëerd voor de kinderen. 
 
Klusochtend 
Aankomende zaterdag is het weer klusochtend. Welke ouder wil meehelpen het plein netjes te 
maken? We starten om 9.00 uur.  
 
Ziekmeldingen 
Wilt u zo vriendelijk zijn ziekmeldingen telefonisch door te geven? 
Dit omdat de berichten via Social Schools niet altijd op tijd worden gelezen. 
Hartelijk dank. 
 
Gevonden voorwerpen 
Komende week worden gevonden voorwerpen buiten uitgestald door Evertjan. 
Mist u iets, kijk gerust of het erbij ligt. 
 
 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

11 maart Rapporten mee 

15 t/m 19 maart Oudergesprekken 

30 maart Verkeerspraktijkexamen groepen 7 

31 maart Nieuwsbrief 8 

31 maart  Paasviering 

1 april Studiedag, alle kinderen vrij 

2 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 

5 april Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

6 april SKBG studiedag, alle kinderen vrij 

 
Bijlage: Flyer Stichting Opkikker 
Bijlage: Nieuws uit de parochie 
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