
 

 

Nieuwsbrief 5       januari 2022 

 

Algemeen 
De eerste week in 2022 zit er alweer op. Wij waren ontzettend opgelucht om in de vakantie te horen 
dat we weer open konden op 10 januari. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Van een 
aantal ouders hebben we wel vernomen dat een aantal in de vakantie in quarantaine heeft gezeten 
en hiervan mensen nog herstellende zijn. Sterkte allemaal! 
We zijn als school gelukkig goed gestart, zonder al te veel Corona perikelen. Afgelopen maandag is 
zelfs onze nieuwe instroomgroep gestart. Zij begonnen met 4 kinderen, vandaag waren er 6 en tegen 
de zomervakantie loopt het aantal op naar ongeveer 20.  
 
Corona 
Gezien de maatregelen, kunnen de ouder-kind activiteiten van komende week helaas niet doorgaan.  
Voor de rest laten we alles zoveel mogelijk doorgaan. Maandag gaan de schaaklessen weer verder en 
dinsdag gaat de typecursus weer van start. 
Ik verzoek u om het advies van de overheid op te volgen en tijdens de haal- en brengmomenten uw 
mondkapje weer op te zetten. 
Aan de kinderen vanaf groep 6 wordt gevraagd om in de gangen mondkapjes te dragen en zichzelf 
thuis 2x per week te testen. Zowel de mondkapjes als de zelftesten zijn op school bij de leerkracht 
verkrijgbaar. 
 
De rapportgesprekken van de groepen 1/2 zullen digitaal plaatsvinden. U ontvangt hier vanuit de 
leerkracht meer informatie over. 
 
Ouderbijdrage 
Aanstaande maandag ontvangt u vanuit ‘Schoolkassa’ een bericht op Parro (per kind) met een 
verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor ons is het ook nieuw en ik weet niet of 
beide ouders een verzoek op Parro krijgt, let er in dit geval op dat maar 1 van jullie betaalt. Eén 
betaling per kind is genoeg "#$%. Heeft u vragen, laat het mij of de OR weten. 
 
Koning 
Aangezien de theaters dicht zijn, biedt Theater aan de Schie de mogelijkheid om de voorstelling 
‘Koning’ online te bekijken. Via onderstaande link kunt u de trailer bekijken en uw gratis kaarten voor 
15 januari, dus vandaag, reserveren. 
https://mailchi.mp/55dd73d07e77/gratis-filmversies-familievoorstelling-koning-
educatie?e=%5bUNIQID%5d  
 
 
 
Belangrijke data 
31 januari t/m 11 februari  rapportweek groep 1/2  
23 februari    definitief advies groep 8 (kinderen groep 8 zijn vrij) 
 


