
 

 

Beste ouder, verzorger, 

 

Nieuws 

Januari is voorbij gevlogen.  

Een aantal kinderen zien we op de noodopvang, maar vele gezichtjes moeten we nog steeds 

missen.  

Wat geweldig dat we op 8 februari weer open mogen. 

We zijn heel blij om iedereen weer te zien! 

Alle maatregelen blijven nog wel van kracht, maar het begin is er weer. 

Het kindcentrum is open voor kinderen zonder klachten en uiteraard geen besmette 

familieleden. De ouders van de kinderen op de opvang mogen als enige naar binnen met 

mondkapje. We verzoeken u de kinderen die tot 12.30 uur blijven op het KDV blijven, op tijd 

op te halen, zodat de juffen op tijd met pauze kunnen. 

Aangezien de hele groep bij besmetting nu in quarantaine moet, houden we de groepen weer 

van elkaar gescheiden en werken we weer met compartimenten. De BSO is nog gesloten. 

Alle verdere details zijn bovenschools gedeeld. 

De luizenzakken en gymkleding mogen weer mee naar school. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we aan de slag met het thema Kunst. 

Van 3 t/m 14 maart is het de landelijke kinderkunstweek. Hierover volgt in maart nader 

bericht. 

Nikki is inmiddels 4 jaar geworden en gaat naar groep 1-2. Veel plezier Nikki! 

Tom en Ibrahim starten op het Kinderdagverblijf. Veel plezier! 

 

Voorjaarsvakantie 

Gek genoeg is het op 12 februari alweer voorjaarsvakantie. De kinderen zijn de hele vrijdag al 

vrij. De dagopvang blijft geopend. 

 

CITO 

In de bovenschoolse nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat we voorlopig bij de kinderen 

geen CITO of andere toetsen afnemen. Ook zijn er geen rapporten en oudergesprekken. 

Alle details staan in de brief uitgelegd. 

Voor de vakantie hebben we alle ouders telefonisch gesproken, maar uiteraard kan er bij 

vragen of bijzonderheden altijd een afspraak gemaakt worden bij de leerkracht van de groep. 

 

Saskia Delies 

Sinds 4 januari heeft Saskia Jozien opgevolgd als directeur bij Omnis. Samen met Stan 

februari 2021  



 

 

Meulblok heeft zij nu de verantwoording over de Omniskindcentra. Saskia is ook 

regiomanager bij Kibeo voor de opvang op de Omniskindcentra. 

In de bijlage stelt zij zich verder voor. 

 

Talent voor de toekomst. 

De workshop Decoreren en de workshop Natuurlijk Natuur! zouden na de kerstvakantie van 

start gaan. Helaas kon dit niet doorgaan. Zodra het weer mag volgt hierover bericht 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij 

talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl  

 

Met vriendelijke groet 

Team Omniskindcentrum De Schakel 

 

Belangrijke data: 

-    8 februari – heropenen kindcentrum 

-  12 februari – voorjaarsvakantie. De kinderen zijn de hele vrijdag vrij. 
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