
 
Hoera, weer naar school! 

Na bijna acht weken mochten wij deze week eindelijk weer naar school. Wat is het fijn om weer samen 

te zijn, te spelen en te werken. Daarnaast genoten wij meteen van de Carnavalsweek. Geen Carnaval 

met de hele school, maar wel 11 zotte Carnavalsregels voor de hele school, zoals gekke haren dagen, 

twee verschillende sokken/schoenendag en op vrijdag verkleed naar school. Het was een feestje de 

eerste schoolweek! 

 

Voorjaarsvakatie 

Nog één week te gaan en dan is het voorjaarsvakantie. De kinderen hebben vrij van 19 t/m 28 februari. 

Op maandag 1 maart start school weer. 

 

Rapport 

Gisteren hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Alleen de Citoresultaten zijn nog 

niet in het rapport opgenomen. De toetsen worden komende week afgenomen. Na de 

voorjaarsvakantie ontvangt u de resultaten als aanvulling op het rapport. Na de vakantie zullen wij u 

informeren op welke datum u deze kunt verwachten. 

 

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht kunt u hen via de topic in Kwieb 

benaderen. We hopen dat de gesprekken gedurende het schooljaar beter aansluiten bij de behoeften 

van u als ouder en de leerkracht. De gesprekken vinden i.v.m. de huidige coronamaatregelen digitaal 

plaats. 

 

Coronamaatregelen 

We zijn heel blij dat de kinderen weer naar school mogen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat wij 

verspreiding zoveel mogelijk tegengaan en de kinderen ook samen op school kunnen blijven. Wij zien 

dat velen van u het aantal mensen bij de poort al probeert te verminderen, waarvoor onze dank.  

Graag vragen wij nog uw aandacht voor de volgende maatregelen: 

- Bij het brengen en ophalen van uw kind(eren) verzoeken wij u een mondkapje te dragen. 

Teamleden hoeven dit niet op het schoolplein tot aan de poort. Wanneer wij u benaderen of 

met uw kind meelopen buiten de poort dragen wij wel een mondkapje.  

- Laat uw kind(eren) zelfstandig naar school gaan wanneer dit kan. Wij begrijpen dat het gezellig 

en fijn is om uw kind op te halen, maar in deze tijd moet de gezondheid van een ieder voorop 

staan. 

- Kind(eren) worden door één persoon opgehaald, dit geldt ook voor opa’s en oma’s. Het zou 

ook fijn zijn als buurtkinderen door één persoon worden opgehaald.  

- Wacht waar mogelijk bij de auto op uw kind(eren). 

 

Wanneer uw kind klachten heeft, moet hij/zij thuisblijven. Vanaf groep 3 volgen de kinderen dan 

thuisonderwijs.   

 
 



 
Via de beslisboom weet u wanneer uw kind thuis moet blijven en wanneer hij/zij weer naar school 

mag. Ik heb de beslisboom nogmaals toegevoegd in de bijlage. Wanneer kinderen 7 dagen thuis zijn 

geweest door klachten, mogen zij de achtste dag, ook met klachten, weer naar school komen. 

 

Pensionering Nelleke 

Komende week is de laatste werkweek van Nelleke. Zoals u in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, 

heeft zij na een 40-jarige carrière in het onderwijs besloten om per 1 maart 2021 met pensioen te 

gaan. We zullen vrijdag in alle groepen afscheid van haar nemen. 

 

Momenteel loopt de sollicitatieprocedure voor een vervanger van Nelleke. In combinatie met Kappio 

kinderopvang zijn wij op zoek naar iemand die zowel als onderwijsassistent en als pedagogisch 

medewerker op de BSO wil werken. Wij hebben fijne gesprekken gehad met de sollicitanten en ik hoop 

u volgende week te informeren over onze nieuwe collega. 

 

Papiercontainer 

Vrijdag 19 februari staat er weer een container voor school. Hier kunt u al uw papier weer brengen.  

 
 


