
 
Corona 

In de herfstvakantie heeft een persconferentie plaatsgevonden waarbij de coronamaatregelen zijn 

aangescherpt. Dit heeft voor school een aantal aanpassingen tot gevolg. 

 

Corona bestrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij ervaren dat wij deze 

verantwoordelijkheid in en rond de school gezamenlijk dragen. Wij zien meer kinderen die zelfstandig 

naar school komen en dat onder ouders beter de afstand bewaard wordt. Wij willen u danken voor uw 

medewerking de afgelopen periode en vragen uw aandacht voor de aangescherpte maatregelen. 

 

Vanaf deze week vinden oudergesprekken telefonisch of digitaal plaats. U kunt met de leerkracht een 

afspraak maken via Fiep. De leerkracht nodigt u dan uit voor een gesprek via Google Meet. U heeft hier 

een telefoon, tablet of laptop voor nodig.  

 

De luizencontrole van maandag 26 oktober is geannuleerd. We verzoeken u zelf het haar van uw 

kind(eren) regelmatig te controleren en bij constatering van luizen contact op te nemen met de 

groepsleerkracht van uw kind(eren). 

 

De overheid en het RIVM adviseren geen mondkapjes voor het basisonderwijs. Dit advies volgt Sarkon 

op. Leerkrachten dragen daarom geen mondkapjes. 

 

Wanneer er een gezinslid positief is getest op Corona, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen 

met de directie.  

 

Ter informtie de richtlijnen die ook na de vakantie worden voortgezet: 

- Alle kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten. Kinderen blijven thuis bij koorts, 

benauwdheid of duidelijke hoestklachten. Bel bij twijfel naar de groepsleerkracht of directie. 

- Kinderen die zelfstandig van en naar school kunnen, zelfstandig laten gaan. 

- Kinderen laten brengen en halen door maximaal één persoon. 

- Eerste vier parkeervakken vrijhouden tussen 13.45-14.30, zodat er meer ruimte is bij het 

ophalen van de kinderen. 

- Bewaar afstand, ook bij het halen van uw kind(eren). Wacht indien mogelijk bij de auto of 

verder op de stoep.  

 

Voicemail 

School heeft de verouderde telefoons vervangen. De nieuwe telefoons hebben een betere verbinding  

en beschikken over de mogelijkheid om een voicemail in te spreken. Wanneer niemand in de 

gelegenheid is de telefoon op te nemen, kunt u de voicemail inspreken. Wij ontvangen uw voicemail in 

de directiemail en zetten ons in om uw bericht spoedig te verwerken. 

 

 
 



 
Feestdagen 

Op school vieren wij graag samen! Komende maanden staan er een aantal feesten op de kalender. Wij 

doen ons uiterste best om de feesten te organiseren, rekening houdend met de aangescherpte 

coronamaatregelen. Op vrijdag 4 december hopen wij dat Sinterklaas in de gelegenheid is bij ons langs 

te komen en ook kerst willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met de ouderraad zijn wij aan 

het overleggen over de mogelijkheden.  

 

Om aandacht te schenken aan het feest Sint Maarten zijn een aantal groepen begonnen met het 

knutselen van de lampionnen. We vinden het belangrijk om in coronatijd stil te blijven staan bij de 

feesten en de herkomst hiervan. Als school hebben wij besloten met alle groepen lampionnen te 

knutselen. De lampionnen kunnen als lantaarn een plek in huis krijgen. De verantwoordelijkheid voor 

deelname aan Sint Maarten ligt bij u als ouders. Wij adviseren u de nieuwsberichten komende tijd 

goed in de gaten te houden. De lichtjesavond op school van 9 november is geannuleerd i.v.m. de 

aangescherpte maatregelen. 

 
 


