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Beste ouders/verzorgers, 
  
De eerste schoolweek zit er al weer bijna op. Nog niet helemaal zoals normaal, maar toch erg 
fijn dat we weer met elkaar op school kunnen zijn. En wat bijzonder, zo’n ontzettend dik en 
mooi pak sneeuw. Het leverde natuurlijk ook ongemak op, sommige leerkrachten en kinderen 
konden moeilijk of niet op school komen. Maar we hebben er vooral ook van genoten!  
 
Elke dag, goed ingepakt naar buiten en heerlijk glijden, bouwen en gooien met sneeuw. Zelfs 
onze gymles hebben we in de sneeuw georganiseerd.  
 
De gangen in school staan vol met laarzen, sloffen, tassen met skibroeken, mutsen, 
handschoenen en sjaals. We doen ons uiterste best om alle spullen bij de juiste kinderen te 
houden. Mocht u toch iets missen, de gevonden voorwerpenbak is er nog steeds ;).  
 
En tot op heden kunnen we het Coronavirus buiten de deur  
houden. Fijn! 
 
Op naar volgende week.  
Fijn weekend alvast, met hopelijk veel ijs- en sneeuwpret! 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
15 feb Carnaval op school 
22 – 26 feb Voorjaarsvakantie 
1 mrt Leerlingen vrij – studiedag 
2-3 mrt Verwijzingsgesprekken VO 
2-5 mrt luizencontrole 
5 mrt MEC muziek  
8 mrt MRvergadering 
12 mrt Rapport mee 
12 mrt  MEC muziek 
19 mrt MEC muziek 
26 mrt  MEC muziek 
29 mrt – 1 april ouder-kindgesprekken 
30 mrt theoretisch 

verkeersexamen gr 7 en 8 
1 april Paasviering 
2 april  Goede vrijdag (leerlingen 

vrij) 
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Carnaval 
Maandag a.s. gaan we met de kinderen een klein 
Carnavalsfeestje in de klas vieren. Carnaval kan wat ons 
betreft prima doorgaan in de eigen groep. De leerlingen 
van groep 8 (vooral Prins Luuk en zijn adjudanten Mees en 
Meike) zijn druk met voorbereidingen! Wie is het 
origineelst verkleed in elke groep?  
Informatie is al met u via Parro gedeeld! Dus morgen je 
alle gekste of mooiste muts op en maandag je mooiste, 
stoerste of creatiefste outfit aan. 
Wij zijn er klaar voor!  
 
Mondkapjes 
Zoals eerder in de brief genoemd vorige week, vragen we u om buiten bij het brengen en halen van 
uw kinderen een mondkapje te dragen. Deze maatregel wordt door de overheid geadviseerd en 
hebben wij overgenomen in ons beleid. We zien nu dat slechts een enkele ouder dit advies opvolgt. 
We kunnen het u niet verplichten, maar vragen het u wel. We gaan als personeel nu ook buiten 
mondkapjes dragen als de school uit is. In de ochtend kiezen we ervoor om bij de ingang van groep 
1/2 dit niet te doen, daar sommige kinderen het nog erg moeilijk vinden om afscheid te nemen van 
hun ouders. Met een mondkapje voor bij de juf, wordt ons inziens die drempel nog hoger. 
 

Nieuwe leerlingen in groep 1 
Ook tijdens de lockdown, deze week en volgende week starten er weer nieuwe leerlingen in groep 1. 
Een bijzonder hartelijk welkom aan Niels, Oscar en Nina! Fijn dat jullie bij ons op school zijn. We 
wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd. 

 

Groep 5 (van 4/5) bij juf Carolien 
Na een lange periode van wachten (want eigenlijk 
zouden we na de kerstvakantie al splitsen) kon juf 
Carolien eindelijk met groep 5 in haar eigen lokaal. Wat 
fijn! Een ‘halve’ klas op woensdag en donderdag. Op deze 
twee dagen splitsen we groep 4/5. Juf Alieke blijft in de 
eigen klas met groep 4 en dus juf Carolien in het 
achterste lokaal met groep 5. De rest van de week is het 
als vanouds en zit de groep in zijn geheel bij juf Heinie.  
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