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AGENDA FEB./MRT     

Ma. 8 februari Heropening school 
Rapport mee 

11 februari 
 

Hele dag les, studiemiddag vervalt 

8 en 10 februari Contactmiddagen/-avonden 12 februari  
15-19 februari  

Roostervrije studiedag +  
voorjaarsvakantie, kinderen vrij 

Heropening scholen 
Zoals u heeft kunnen lezen, zullen de scholen op maandag 
8 februari weer open gaan. Wij zijn blij dat alle kinderen 
weer naar school mogen. Wij gunnen de kinderen weer 
onderwijs op school en het contact met hun klasgenootjes. 
Tegelijkertijd levert het onzekerheid op bij ouders, teamle-
den en kinderen. De soms verwarrende berichtgeving van-
uit de overheid en de berichten in de media dragen hier 
zeker aan bij. Wij realiseren ons dit en proberen de situatie 
op en rond school zo veilig mogelijk te houden door duide-
lijke maatregelen en afspraken te maken. Daarbij hanteren 
wij de richtlijnen en aanbevelingen vanuit de overheid voor 
zover deze toepasbaar zijn op onze school. Wij vinden het 
belangrijk om goed te communiceren op welke manier wij 
de veiligheid op school willen waarborgen. U kunt dit lezen 
in bijgevoegde informatiebrief. Wij kunnen daarbij niet 
zonder uw hulp, medewerking en begrip. Samen willen we 
de besmettingskans zo laag mogelijk houden en een even-
tuele quarantaineperiode voorkomen.  
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het toch voorko-
men dat een groep in quarantaine moet worden geplaatst. 
Dit gebeurt altijd na overleg met de GGD. Het kan zijn dat 
in een dergelijke situatie een beroep op u wordt gedaan 
om uw kind zo snel mogelijk op te vangen. Wij willen dit nu 
al aangeven, zodat u weet dat dit mogelijkerwijs zou kun-
nen gebeuren. Uiteraard wordt u dan zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd.  
Samen met u willen wij ervoor zorgen dat de kinderen de 
school weer als een fijne plek zullen ervaren, waarin we 
vooral samen spelen, leren en genieten.  

Rapport en rapportgesprekken 
Maandag ontvangt uw kind het eerste rapport. Voor de 
rapport– en adviesgesprekken hebben bijna alle ouders 
ingeschreven. De inschrijving sluit morgen om 13.00 uur. 

 

De beukenhaagjes en dakplatanen zijn geplant 
 

Schoolplein 
Deze week zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd van 
het oorspronkelijke pleinplan. De beukenhaagje en de vier 
dakplatanen zijn geplant en zorgen voor een speelser en 
groener uiterlijk. Omdat de haagjes nu nog klein en kwets-
baar zijn, is het belangrijk hier goed mee om te gaan. Dit 
zullen wij met de kinderen bespreken. Zoals bekend komen 
er later dit jaar nog aanvullingen op het plein. De kinderen 
worden hierbij nauw betrokken. Meer informatie volgt. 

Geboren 
Op vrijdag 29 januari is juf Roberta de trotse moeder gewor-
den van een gezonde zoon, Josh. Wij feliciteren haar, Niels 
en de kinderen met dit prachtige wonder. We wensen hen 
veel geluk samen. Moeder en kind verblijven in ieder geval 
tot en met morgen in het ziekenhuis. We hopen dat zij ko-
mend weekend thuis kunnen gaan genieten. 




