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De jarigen van de komende week 
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Elias 9 
Tizze 8 
Tess 4 
Jack 7 

 
Juf Ine 
Juf José 

Annemarie – facilitair 
medewerker 
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Versiering school 
Afgelopen woensdagmiddag is onze school weer prachtig versierd door de AC en de onderwijsassistenten. 

Heel veel dank hiervoor! Het ziet er weer supergezellig uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe afspraken  
De Corona maatregelen zijn nu bijna allemaal vervallen en daar zijn wij en u uiteraard erg blij mee!  
Het heeft ons de afgelopen tijd ook wat gebracht: een overzichtelijk begin van de dag voor de kinderen en 
leerkrachten. De kinderen komen alleen het schoolplein op en gaan zelf met de leerkracht naar binnen. 
Dit komt een rustige start van de lessen ten goede. Wij beseffen dat het informeel contact tussen u, als 
ouders/verzorgers en ons als leerkrachten daarmee anders is geworden en misschien meer op afstand is 
komen te staan. Daarom maken wij per 7 maart de volgende afspraken:  
 

• De kleuters gaan rechtstreeks zelf bij hun klasdeur naar binnen. De ouders van de kleutergroepen 
mogen 1 dag per week mee naar binnen. U wordt via de kalender op de Klasbord app 
geïnformeerd welke dag u vanaf 8.20 uur (even) mee naar binnen kunt om te zien wat er gemaakt 
is door de kinderen of om te kijken naar de leerwand van IPC.  
 

• De groepen 3 t/m 7 verzamelen vanaf 8.20 uur op het schoolplein bij de eigen leerkracht.  

• De groepen 7/8 en 8 mogen vanaf 8.25 uur zelf hun klaslokaal inlopen.  
 

• Voor alle groepen geldt: de leerkracht gaat om 8.25 uur met de kinderen naar binnen en de lessen 
starten om 8.30 uur. Zorgt u er dus voor dat uw kind om 8.25 uur op school is? 

• Gelegenheid tot contact met de leerkracht is er tussen 8.20 en 8.25 uur. U kunt dan kort iets 
vertellen. Na schooltijd kunt u in de groepen 3 t/m 8 met uw kind het lokaal inlopen om naar het 
gemaakte werk of de leerwand van IPC te kijken.  

• Wilt u een langer contactmoment met de leerkracht? Dan kunt u altijd een afspraak maken. 
 

• Vanaf 7 maart hoeven de kinderen en de leerkrachten geen mondkapjes meer te dragen. 
 

• We adviseren u wel om 2 keer per week de zelftesten te blijven afnemen. De kinderen uit groep  
6 t/m 8 krijgen er nog iedere week 2 mee naar huis. Ook voor de kinderen in groep 1 t/m 5 zijn er 
zelftesten op school beschikbaar. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dat aan de leerkracht 
van uw kind doorgeven. Hij/zij zorgt er dan voor dat de testen met uw kind mee naar huis gaan. 
 
 

We zijn erg blij dat er nu een einde komt aan de beperkingen door de pandemie en we hopen dat het 
leven weer wat normaler zal aanvoelen en alle activiteiten en ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden.  

 



Quarantaine 
Ook al worden de meeste beperkingen opgeheven, we zijn nog niet van Corona af. 

Vorige week waren er 8 leerkrachten ziek thuis. De meeste dagen is het ons weer gelukt om de kinderen 
op school te houden door de flexibele inzet van de onderwijsassistenten en extra personeel.  

Helaas moesten sommige groepen een of meerdere dagen thuisblijven en hun werk thuis maken. 
Wat betreft de kinderen waren er vorige week donderdag nog 24 kinderen thuis met Corona.  

Groep 7 en 8 niet meegerekend omdat zij thuis moesten werken. Hopelijk zet de dalende trend door. 
Gelukkig is de quarantaineperiode nu verkort van 7 naar 5 dagen, waardoor leerkrachten én kinderen  

(na 24 uur klachtenvrij) weer na 5 dagen terug naar school kunnen. 
Hopelijk worden er niet teveel kinderen en leerkrachten meer ziek en kan het onderwijs weer doorgaan 

met de ondersteuning van de onderwijsassistenten en het extra personeel zoals we dat graag willen. 
We bedanken u voor uw flexibiliteit bij de opvang van de kinderen thuis. 

 

Oudergesprekken 
In verband met de versoepelingen kiezen we ervoor om de oudergesprekken in week 8 en 10 weer fysiek 
op school te houden. We vinden het fijn om de ouders weer ‘life’ te zien en een persoonlijker gesprek te 

kunnen voeren. Wilt u nog wel een mondkapje dragen bij verplaatsingen en letten op de 1.5 meter? 
 

Integratie Lichtenbeek 
Na de voorjaarsvakantie willen we de integratie met de kinderen van Lichtenbeek weer oppakken.  

Hier zijn we erg blij mee. We hebben de kinderen gemist! 
 

Tutorlezen 
Na de voorjaarsvakantie willen wij graag weer starten met het tutorlezen. Hierbij kunnen we de hulp van 
ouders goed gebruiken! Heeft u in de ochtend een half uurtje tijd om samen met een kind uit groep 4 te 
lezen? U kunt zich opgeven voor één of meerdere ochtenden in de week. Het tutorlezen vindt plaats op 

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur in en rondom het lokaal van groep 4 (derde lokaal links in de 
oudbouw). Tijdens het tutorlezen is er altijd begeleiding aanwezig. Wilt u zich opgeven of heeft u vragen? 

Mail dan naar Joyce (leraarondersteuner): j.scholts@wonderwijs.nl 
 

Bijlagen 
• Carnavalsgym 

• Flyer bijeenkomst over online pesten 

• Informatiebrief kind en scheiding 

• Agenda MR dinsdag 22 februari 
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