
 

 

Nieuwsbrief 6         februari 2022 

 

Algemeen 
Wat een maand hebben wij achter de rug met elkaar. Niet alleen hier op school, maar ook jullie thuis 
hebben regelmatig te maken gehad met Corona. Onder de leerkrachten was het ook flink raak, maar 
gelukkig hebben we met heel wat gepuzzel het meeste kunnen opvangen en de dagen dat er echt 
geen inval mogelijk was, konden we gelukkig op jullie rekenen en konden kinderen meestal wel 
thuisblijven. Ik snap ook dat het voor jullie soms een hele klus is om het thuis te organiseren met al 
jullie werk en afspraken. Ik wil jullie bedanken voor jullie begrip en medewerking in deze rare tijd. 
 
Ik ben benieuwd wat er op de persconferentie van dinsdag a.s. wordt gezegd over eventuele 
versoepelingen in het onderwijs en de quarantainemaatregel. Ik houd u op de hoogte. 
 
Te laat 
Door de leerkrachten wordt opgemerkt dat een aantal kinderen steeds vaker te laat is in de ochtend. 
Zowel voor uw eigen kind als voor de groep is het niet prettig wanneer iemand te laat de groep in 
komt. De deuren sluiten om 8:30. Komt u na 8:30, dan verzoek ik u om de hoofdingang te gebruiken. 
 
Definitief advies groep 8 
Op 23 februari krijgen de leerlingen van groep 8 hun definitief schooladvies. Altijd een spannend 
moment. Met behulp van alle cognitieve gegevens (toetsen, dagelijks werk ed.), hun werkhouding en 
motivatie zullen wij een advies geven wat op dit moment het meest passend is voor de leerling. Op 
deze dag zijn wij na 12:00 slecht te bereiken, omdat er dan niemand beschikbaar is om de telefoon 
aan te nemen. 
 
Rapportgesprekken 3 t/m 7 
In de week van 28 maart  zijn de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7. Hoe deze er precies 
uitkomen te zien is nog niet  duidelijk. Hopelijk kan het (meeste) weer fysiek. 
 
Thuiswerken 
In deze periode waarin veel kinderen ziek zijn, al dan niet met corona, wordt er door ouders nog wel 
eens gevraagd wat de kinderen thuis kunnen doen. Onze visie is dat kinderen als zij ziek thuis zijn 
(dus ik heb het niet over kinderen die in isolatie/ quarantaine zitten en totaal geen klachten hebben) 
niets aan school hoeven doen. Dit was in het verleden niet anders. Is een kind ziek, dan wordt de stof 
indien nodig ingehaald op school wanneer hij/ zij weer terug is.  
 
Extra schoolreis 
Het duurt nog even, maar op 3 juni hebben de kinderen een extra schoolreis, omdat in Coronatijd 
een schoolreis moest worden verplaatst, hebben we er dit jaar nog 1 extra. Meer informatie hierover 
komt later in dit jaar. 
 
 
 
Belangrijke data 
23 februari    definitief advies groep 8 (kinderen groep 8 zijn vrij) 
26 februari t/m 6 maart   voorjaarsvakantie 
7 maart     Bag to school 
Week van 28 maart   Rapportweek groep 3 t/m 7 
 


