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We zijn weer begonnen
We vinden het ontzettend fijn dat (bijna) alle leerlingen weer naar school gaan. Met een aantal extra
coronamaatregelen is het prima te doen. We ervaren het vooral als prettig dat we de leerlingen weer
in het echt zien en spreken.
Coronabesmetting op school
Zoals u weet hebben we te maken met een Coronabesmetting in groep 4. Omdat deze leerling vorige
week donderdag en vrijdag gebruik heeft gemaakt van de noodopvang, moesten alle leerlingen en
leerkrachten die donderdag of vrijdag langer dan 15 minuten in hetzelfde lokaal zijn geweest als de
betreffende leerling in quarantaine. Hoe lang de quarantaine duurt hangt af van de keuze die de
ouders gemaakt hebben. De GGD bood twee keuzemogelijkheden: Of testen vanaf de 5de dag, in dit
geval vanaf woensdag 10 februari, of tot en met maandag 15 februari ’21 in quarantaine.
Gelukkig kunnen we u meedelen dat alle geteste leerlingen en leerkrachten gisteren en vandaag een
negatieve uitslag hebben ontvangen en dus geen corona hebben. Er zijn een paar leerlingen die
ervoor gekozen hebben om zich niet te laten testen, zij blijven tot en met maandag 15 februari in
quarantaine. Wanneer ze daarna geen klachten hebben, mogen ze ook weer naar school.
We zijn enorm opgelucht dat het op dit moment bij deze ene besmetting is gebleven en hopen dat
we corona op afstand kunnen houden.
Oudergesprekken verplaatst
In de jaarplanner staan de oudergesprekken gepland op maandag 15 en woensdag 17 februari.
Aangezien de Cito M toetsen na de voorjaarsvakantie afgenomen mogen worden, vinden we het
handiger om de oudergesprekken uit te stellen. Hierdoor kunnen we de scores van uw kind op de
Cito toetsen meenemen in het gesprek. We hebben de oudergesprekken verplaatst naar maandag 29
maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart. Onze verwachting is dat wij ook eind maart nog
geen ouders in de school mogen ontvangen waardoor de gesprekken online plaats zullen vinden. U
ontvangt hier na de voorjaarsvakantie meer informatie over.
Rapporten
Op vrijdag 19 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee. In dit rapport leest u de vorderingen
van uw kind over de afgelopen periode. Omdat de Cito M toetsen niet zijn afgenomen, staan de
scores er dus niet in.
Gymles wordt schaatsles
Nu koning winter zich heeft aangekondigd hebben we de mogelijkheid om met groep 4
t/m 8 naar de ijsbaan gaan. Door per groep te gaan schaatsen kunnen we dit op een
corona veilige manier organiseren. A.s. maandag 15 februari ’21 krijgen de leerlingen
o.l.v. de sportinstructeurs Jannes Siegers, Irma Varwijk en Jos Hindriks schaatsles tijdens
de gymles. Voor de leerlingen die niet kunnen schaatsen worden er spelletjes op het ijs
georganiseerd. Het is belangrijk dat uw kind maandag op de fiets naar school komt en
schaatsen meeneemt (indien voorradig). Daarnaast zijn handschoenen verplicht op de
ijsbaan en is een muts aan te bevelen.
Belangrijke data:
 16 februari schaatsen tijdens gymlessen voor groep 4 t/m 8
 19 februari Rapport mee
 22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie
 29 t/m 31 maart online oudergesprekken
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
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