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Schoolnieuwsbrief januari 2022
Eindelijk weer een schoolnieuwsbrief! Het is al een poos geleden dat u deze ontvangen heeft door

de ziekteperiode van Alet en het (hopelijk) tijdelijk niet toegankelijk zijn van het
softwareprogramma. De layout van deze nieuwsbrief wijkt daarom tijdelijk af van wat u gewend

bent.

Alle groepen zijn weer lekker gestart in het nieuwe jaar, na de extra lange kerstvakantie!

Praktische informatie:

Bewegingsonderwijs:

Dit jaar hebben we een lange aanloop
nodig gehad bij het vinden van
vakleerkracht bewegingsonderwijs. De
laatste week voor de verlengde
kerstvakantie is gelukkig juf Lily gestart
met een aantal groepen. Lily geeft nu
iedere vrijdag aan de groepen 4 tot en met 8 bewegingsonderwijs. Als een van deze groepen
zwemles heeft, krijgt groep 1-2-3 die week ook gymles. Het zwemrooster staat op de jaarkalender
op de website. Op maandag krijgen de groepen 1-2-3, 4-5-6A en 4-5-6B gymles van de
leerkrachten van die dag. De betreffende leerkrachten hebben bevoegdheid om gymles te geven.
In groep 7-8 wordt wekelijks gekeken naar een buitensportactiviteit met de groep.
Juf Lily stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.

Wilt u er aan denken om uw kind op de gymdagen gymkleding (dus ook gymschoenen) mee te
geven?

Nieuwste informatie over de coronamaatregelen:

De informatie hierover wisselt snel en kunt u ook altijd uit de media halen (website van het RIVM
en Boink). Op dit moment geldt het volgende t.a.v. quarantaine afspraken:

● Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als
nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in
quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

● Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de
klas is er sprake van een uitbraak. De hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen)
gaat in quarantaine, behalve als de persoon een boosterprik heeft gehad of korter
dan 8 weken geleden corona heeft gehad.
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Mocht een dergelijke uitbraak op onze school voorkomen zullen de ouders van de betreffende
groep zo spoedig mogelijk aanvullende informatie over de maatregelen ontvangen. Is het nodig
dat uw kind in quarantaine gaat, dan proberen de leerkrachten zo snel mogelijk uw kind digitaal
bij de instructies en weektaak te betrekken en regelmatig online contact met uw kind over het
schoolwerk te hebben.

Fruitdagen:
Een reminder: op dinsdagen en donderdagen zijn de fruitdagen op school. Op deze dagen
vragen wij uw kind fruit mee te geven in plaats van koek. Natuurlijk vinden wij het fijn als uw
kind ook de andere dagen fruit mee heeft.

Hoofdluis:
De hoofdluiscontrole vindt tijdelijk niet plaats op school vanwege de corona maatregelen. We
vragen u om uw kind thuis regelmatig te kammen en te controleren.

Gefeliciteerd en welkom op school!

In augustus verscheen de laatste nieuwsbrief waarin de jarige kinderen en de nieuwe kinderen op
school in het zonnetje werden gezet. Hierbij een inhaaloverzicht:

Oktober: Jarig waren: Kai (groep 5), Cas Groot (groep 6), Jade (groep 6), Mayla (groep 5). Nieuw op
school: Manon (4 jaar geworden).

November: Wessel (groep 2), Lana (groep 3), Anne (groep 5) en Yuna (groep 7).

December: Aliyah (groep 1), Ajeethan (groep 2), Tijs (groep 3), Sophie (groep 3), Loet (groep 3) en
Joël (groep 6). Nieuw op school Liana (4 jaar geworden).

In januari waren/zijn jarig en is nieuw op school gekomen:
8 januari nieuw op school (4 jaar): Lucy
10 januari jarig: Noa (groep 7)
18 januari jarig: Sjoerd (groep 6)
19 januari nieuw op school (4 jaar): Jurre
20 januari jarig: Josiene

Agenda:
21 januari: groepen 4-5-6 zwemles; groep 1-2-3 gymles
26 januari tot en met 15 februari: Voorleesdagen groep 1 t/m 4 (aangepaste versie zonder
Voorleesontbijt, wel extra veel leesbevordering in de groepen)
31 januari: Leerlingloze dag: kinderen vrij, leerkrachten werken
2 februari: Ondersteuningsteam 3
4 februari: groep 7-8 zwemles; groep 1-2-3 gymles
18 februari: Leerlingloze dag: kinderen vrij, leerkrachten werken
19 februari tot en met 27 februari: Voorjaarsvakantie

Het jaarlijkse oudercafé zal niet op 15 februari plaatsvinden. Er wordt gekeken naar een andere
datum.


