
 

 

22-02 controle hoofdluis 

 

26-02 Vrij: Groep 1 t/m 4 

en Rupsen/Vlinders 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 08  22 februari 2021 

De jarigen van de komende week 
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Maria 5 

Tizze 7 

Finn 12 

 

Annemarie - conciërge 
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Corona maatregelen 
In de week vóór de voorjaarsvakantie zijn we weer op school begonnen en we hopen dat vanaf vandaag 

het normale schoolritme voor de rest van het schooljaar hetzelfde blijft. 
 

 We merken dat ouders ’smorgens vrij snel weg zijn als de kinderen worden gebracht. Héél fijn! 

 Als de kinderen om 14.30 uur worden opgehaald wachten er veel ouders. Wilt u dan in ieder geval 
een mondkapje dragen? Wilt u ook letten op 1,5 meter afstand van elkaar? 

 Als een kind thuis moet blijven wegens coronaverschijnselen maar niet heel erg ziek is of in 
quarantaine moet blijven ivm ziekzijn van ouders of andere familieleden, kun je als ouder aan de 
leerkracht vragen of hij/zij een deel van de lessen online kan volgen. 

 De kinderen worden deze week weer gecontroleerd op hoofdluis door 1 ouder per groep. 

 In de bijlage een beslisboom die u kunt gebruiken als uw kind verkouden is. 

 Vanaf morgen mogen we weer gaan gymmen in de gymzaal in de Helster. Omdat het voortgezet 
onderwijs nog geen gebruik maakt van de Helster hebben we extra kleedruimtes ter beschikking.  

 Als de kinderen de geleende chromebooks nog niet mee naar school hebben genomen, vragen we 
om dit zsm te doen. We hebben ze op school weer nodig. 

 

 
 

Kim Jansen uit groep 7 heeft voor onze school meegedaan 
aan de Regionale voorleeswedstrijd.  
Vanmorgen kwamen ze haar op school verrassen  
met de mededeling dat ze door is naar de halve finale.  
Ze kreeg een mooie wissellijst en een boekenbon,  
een bloemetje en een glaasje kinderchampagne. 
Kim was bijzonder blij en verrast! 
Er is vanmorgen ook een filmpje gemaakt van de prijsuitreiking.  
Morgen wordt deze film in de klas bekeken. 
Kim, heel veel succes en plezier in de halve finale!!! 

 
 
 
 
 

Bijlage 
 Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 

 


