
 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

Corona 

We zijn alweer twee weken fysiek op school en we kunnen met z`n allen wel zeggen : “Wat went dat 

snel”. Het is heel fijn iedereen weer in de klas te hebben en we zien dat er hard gewerkt wordt. De 

maatregelen die we eerder met jullie hebben gedeeld, blijven van kracht, op twee uitzonderingen na: 

• De kinderen van stamgroep 2 mogen `s morgens voor schooltijd buiten blijven.  

• De peuters en kleuters werken op dinsdagmorgen weer samen. 

De juf van godsdienstonderwijs komt nog niet op school. Zij mag maar op één school werken en 

heeft voor een grotere school gekozen, waar ze meer lessen kan geven op een dag. Zij stuurt wel 

steeds online lesbrieven, die we met de kinderen kunnen volgen. 

De ambulant begeleider en oefentherapeut die kinderen op school begeleiden, komen voorlopig nog 

niet fysiek op school. 

We zien verder dat iedereen zijn/haar best doet zich aan de maatregelen te houden. Heel fijn! Laten 

we dit met z`n allen nog even volhouden. Des te sneller kunnen we de regels versoepelen. 

Welkom 

Sinds 8 februari is Jovanni van Elsbergen bij ons in stamgroep 2. Welkom Jovanni! We hopen dat je 

een fijne, leerzame tijd hebt op `t Opstapje. 

Studiedag gaat niet door 

Nog even een reminder, de studiedag, die gepland stond voor 17 maart, gaat niet door. Er is die dag 

gewoon school 

Een blij bericht 

Vorige week vertelde Joris ons dat hij en Carola in augustus papa en mama worden. Wat leuk Joris! 

Van harte gefeliciteerd, we wensen jou en Carola een heel mooie tijd. 

Stagiaire 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we na de voorjaarsvakantie een stagiaire zouden krijgen in 

stamgroep 1. Helaas is dit niet doorgegaan, omdat zij ook voor drie dagen op een school in 

Middelburg was geplaatst en ze niet op twee scholen mag zijn in verband met Corona. Ze heeft 

gekozen voor de school in Middelburg. 
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Zoomen met juf Roos en Viggo 

        

Vorige week woensdag hebben we gezoomd met juf Roos en Viggo. Dat was leuk om hen even te 

zien en gezellig te kletsen. We hebben toen ook de cadeaus overhandigd die we voor haar hadden. 

Sommige kinderen hadden zelf een cadeautje meegenomen en van het geld dat we hadden 

ingezameld is er een motoriekspel gekocht. Roos gaat nog twee weken genieten van haar verlof en 

zal dan op woensdag 24 maart weer op school zijn. 

Afscheid juf Ans 

Dat juf Roos terugkomt, betekent ook dat we afscheid nemen van juf Ans. Zij heeft met veel 

enthousiasme Roos vervangen de afgelopen maanden. Dank je wel Ans voor je inzet, je leuke lessen, 

de extraatjes die je voor de kinderen deed en voor je collegialiteit. We hopen zeker dat we nog eens 

een beroep op je mogen doen. 

Belangrijke data: 

17-03   Géén studiedag. Het is gewoon school  

31-03   Schriftelijk verkeersexamen voor groep 7-8 

01-04   Paasviering op school  ( over de invulling krijgt u later bericht) 

02-04   Goede Vrijdag – kinderen zijn vrij 

05-04   Tweede Paasdag – kinderen zijn vrij 

20 en 21-04  IEP eindtoets voor groep 8 

23-04   Koningsspelen       
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