
 
MR-vergadering 

Gisteravond heeft de MR vergaderd. We hebben gesproken over de ontwikkeling rond Campus de 

Terp, de doelen uit het jaarplan van de school en de huidige coronamaatregelen. Wanneer de notulen 

zijn goedgekeurd, kunt u deze lezen op de website.  

 

Coronamaatregelen 

Tijdens de MR-vergadering gisteravond hebben wij de coronamaatregelen besproken, evenals de tips 

die wij via Kwieb en mail van u ontvangen hebben. Wij vinden het fijn dat u meedenkt om het voor 

iedereen zo veilig en verantwoord mogelijk te maken. 

 

De MR heeft gisteravond advies uitgebracht over de huidige maatregelen. Er is gekozen om het plein 

niet te gebruiken bij het ophalen van de kinderen. Belangrijkste reden is de verkeersstroom. Het plein 

biedt voldoende ruimte, maar uiteindelijk moet iedereen door twee smalle uitgangen het plein weer 

verlaten. Dit vinden wij niet wenselijk. Om toch meer ruimte te creëren, wordt vanaf maandag 8 maart 

voor groep 1a en 1b de eindtijd van school 13.50 uur. Gezinnen die op school alleen een kind in groep 

1 hebben, zijn dan voor de piek om 14.00 uur weer weg. Er ontstaat dan om 14.00 uur meer ruimte 

voor de andere ouders.  

 

We hopen op deze wijze meer ruimte te creëren, waardoor het makkelijker wordt 1,5 meter afstand te 

bewaren en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We houden de maatregelen en adviezen 

goed in de gaten. Wanneer het weer veilig en verantwoord is gaat de eindtijd van groep 1 weer terug 

naar 14.00 uur. 

 

Vakantie en studiedagen 

Op vrijdag 2, maandag 5 en dinsdag 6 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag, Tweede Paasdag 

en aansluitend een digitale studiedag van het team met stichting Sarkon.  

 

Een overzicht van de vakanties en studiedag vindt u in onze ouderapp ‘Kwieb’ en op de website: 

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html 

 

Oortjes 

Afgelopen week ontvingen alle kinderen uit groep 3 

t/m 8 hun eigen setje oortjes. Ze kunnen deze 

gebruiken bij het werken met de laptops. 

Coronaproof doordat iedereen zijn eigen setje heeft. 

Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen oortjes: 

zorgen dat ze goed bewaard worden, zodat je ze 

lang kunt gebruiken. 

 

We hopen dat kinderen er veel plezier van beleven! 
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