
 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari/februari. 

Allereerst willen wij u het allerbeste wensen voor 2022!  We gaan er samen met de kinderen weer 

een mooi jaar van maken. Hopelijk zonder al te veel coronaperikelen. 

Dagopvang 

De dagopvang is vanaf heden elke dag geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde opvang is 

mogelijk vanaf 07.00 uur. 

Nieuwe kinderen 

We verwelkomen Jeffrey op de dagopvang. We hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons. 

BSO 

Vanaf heden is de BSO elke dag geopend op studiedagen en in de schoolvakanties vanaf 07.30 uur 

tot 18.30 uur. Voor aanvang van elke schoolvakantie ontvangt u een bericht van de afdeling 

Klantrelatie, hoe u zich kunt inschrijven voor de vakantiemix op de locatie. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl  

Corona 

We zijn blij dat we weer open mogen en fysiek onderwijs kunnen geven. 

Helaas gelden er nog wel een aantal aangescherpte maatregelen. Hierover heeft u apart een 

nieuwsbrief ontvangen. Voor locatie ’t Opstapje is het volgende van toepassing.  

Bij milde verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten blijven medewerkers en 

leerlingen thuis en laten zich testen bij de GGD of doen een zelftest.  

Voor stamgroep 2 is er het dringende advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsing. Als de 

leerlingen in het lokaal zijn en aan hun tafel zitten mag het mondkapje af. Ook de leerkrachten 

dragen bij verplaatsing een mondkapje. Aan de leerlingen vanaf groep 6 wordt gevraagd om zichzelf 

2 keer per week te testen. Wilt u uw kind hierbij helpen als dit nodig is. De leerlingen vanaf groep 6 

krijgen 2 zelftesten per week mee naar huis.  

Helaas mogen we u als ouders nog niet toelaten in de school. Alleen als dit echt noodzakelijk is maar 

dan ook met een mondkapje.  

Verder zullen we zoveel mogelijk in de eigen stamgroepen werken en komen de kleuters en peuters 

even niet bij elkaar binnen op bezoek. Dit om te voorkomen dat meerdere groepen in quarantaine 

moeten bij een besmetting.   

Januari/februari 2022 



 

 

Mocht uw kind thuis komen te zitten of mocht er een groep in quarantaine moeten dan ontvangen 

zij thuisonderwijs.   

Wij begrijpen dat dit wederom veel van u vraagt toch willen wij u dringend verzoeken om u aan de 

maatregelen te houden. Zodat we het risico van verspreiding kunnen beperken en de school open 

kunnen houden. Wij  bedanken u alvast voor uw medewerking en begrip. 

Tosti dag 

Zoals u weet hebben we op ’t Opstapje elke woensdag tosti-dag. Dit vraagt best wat tijd van de 

leerkracht daarom willen we dit gaan beperken tot 1 x per maand. We zullen voortaan tosti-dag 

hebben op de laatste woensdag van de maand. We willen u vragen om uw kind 1 tosti mee te geven. 

Is het vakantie in de laatste week van de maand dan is de tosti-dag de woensdag voor de vakantie. 

Gym 

Voortaan gaan alle leerlingen op donderdag gymmen met meester Corné. Wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind dan zijn gymspullen bij heeft? Alvast bedankt   

Opladen I pad 

Wij willen u vragen om alert te zijn op het opladen van de I pad zodat uw zoon/dochter gelijk aan de 

slag kan op school. Alvast bedankt.  

Aanwezigheid Anita  

Anita is het aanspreekpunt op school. Anita is vestigingsmanager bij de opvang en werkt als pm’er in 

de klas. Daarnaast kun je haar op woensdag, donderdag of vrijdag  ook aanspreken voor dringende 

zaken. Mocht ze niet aanwezig zijn dan kunt u haar bellen of mailen op A.Tukker@omnisscholen.nl  

06-86860916 

 

Activiteiten: 

Januari/Februari 

24 januari start afname CITO 

27 januari voorleesontbijt 

28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie 

 

Team OKC ’t Opstapje. 
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