
 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
De eerste week na de vakantie zit er al weer op. Het was fijn om iedereen terug te zien! 

We zien dat de leerlingen weer helemaal gewend zijn aan het fysiek naar school gaan en er is goed 

gewerkt. Het is ook goed om te zien dat we er samen voor zorgen dat de corona-maatregelen 

nageleefd worden. 

 
Corona 
De klassen blijven voorlopig nog in hun eigen bubbel. Er vinden geen groepsdoorbrekende 
activiteiten plaats.  
Elke klas speelt in de pauze apart van elkaar. Hiervoor gebruiken we de pannakooi, beweegtuin, 
bovenplein en het benedenplein. 
 
De parkeerplaatsen voor de school sluiten we af met hekken. Hierdoor is er voor ouders/verzorgers 
voldoende plaats om op 1,5m afstand van elkaar te wachten. 
 
We vinden het heel fijn om te zien dat veel leerlingen van groep 7/8 een mondkapje dragen in de 
gang. In de klas en buiten mag het mondkapje af. 
De leerkracht draagt ook een mondkapje bij de hulpronde door de klas. 
 
Verkeersveiligheid 
Bij het halen en brengen van de kinderen met de auto ontstaan regelmatig onveilige situaties. 
We vragen u echt in de parkeervakken te parkeren en niet aan de zijkant van de vakken. 
Er is altijd een plekje waar u kunt parkeren. Zeker in de achterste rij. 
 
Kinderen ophalen 
We gaan 's middags steeds meer naar buiten toe om bewegend te leren. We merken dat sommige 
kinderen wat afgeleid raken als ze dan hun vader of moeder zien. We willen u vragen om dan ook 
niet voor 13.50 uur bij de school te staan. 
 
Schoolfruit 
Doordat er in de thuiswerkweken geen fruit is geleverd wordt de periode voor het schoolfruit met 5 
weken verlengd. Na de meivakantie krijgen we nog 5 weken schoolfruit geleverd. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen groente of fruit op school. 
 
Gymlessen 
We zijn aan het kijken of en hoe we verantwoord gebruik kunnen maken van de sporthal. De sporthal 
is open voor de gymlessen van de basisschool. De voorkeur ligt nu nog op zoveel mogelijk buiten 
sporten. 
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HVO/GVO 
De lessen van juf Mirjam (GVO) en de lessen van juf Ira (HVO), zijn vorige week weer fysiek gestart. 
Zij geven alleen op onze school fysiek les. Daar zijn we heel blij mee. 
 
Vandalisme 
De laatste weken hebben we in het weekend en ‘s avonds last van vandalisme op het schoolplein en 
de omgeving rondom de school. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie en er is melding gemaakt bij 
de gemeente. 
Mocht u ‘s avonds of in het weekend iets zien dan horen we het graag. 
 
Afgelopen weekend is onze moestuinbak uit de moestuin gehaald en op de trap neergegooid. Dit is 
nogal een karwei geweest! Helaas moeten het nu met een bak minder doen, maar we laten ons niet 
kisten en zullen in het voorjaar weer van alles gaan planten! 
 
Medezeggenschapsraad 
Er is één aanmelding gekomen naar aanleiding van de oproep voor een nieuw MR-lid. Lisette Lukus 
(moeder van Fay groep 3) zal de MR komen versterken. Samen met Frank Jakobsen zijn zij de 
oudergeleding van de MR. 
Welkom in de MR Lisette Lukus. 
 
Data komende periode 

Woensdag 17 maart Geen studiedag, de kinderen hebben een gewone lesdag 

Woensdag 31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7-8 

Donderdag 1 april Paasviering 

Vrijdag 2 april Vrij i.v.m. Goede Vrijdag 

Maandag 5 april Vrij i.v.m. Tweede Paasdag 

Dinsdag 6 april Weer naar school 

 
 
 
 


