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Vrijdag 19 februari:    Start voorjaarsvakantie: 

EH: 12.00 uur vrij / WL: 12.15 uur vrij  

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Juf Ilona (1/ 2B), juf Lianne (1/ 2F), juf Daniëlle (5C) en juf Maartje (6A/7C) maken mooie 

stappen in hun terugkeer in de klas en zijn al steeds meer uren aanwezig. Fijn dat het steeds 

beter met ze gaat. 
Juf Karin R (3B) is helaas nog niet zover, zij blijft voorlopig nog thuis. Juf Carola vervangt haar 

ook komende week in groep 3B. Juf Jessica (IB) en juf Tosca zijn daarom op donderdag en 

vrijdag in groep 3C. 

 

Gestart! 

Wat fijn om het overgrote deel van de kinderen weer in de school en in de klassen te zien! 

Ondanks alle maatregelen lukt het goed om het gewone schoolleven in de klas weer op te 

pakken.  

De leerkrachten richten zich vóór de vakantie op de groepsdynamiek en de groepsvorming. De 

rolverdeling binnen de groep kan na zo’n periode van afwezigheid wat uit balans zijn. Hoe 

gedragen de verschillende kinderen zich, wie is er meer of minder aanwezig en was dat altijd al 

zo, hoe gedraagt elk kind zich en is dat anders dan voorheen, enz.  

Zien wij iets in bijv. het gedrag van uw zoon of dochter waar we vragen over hebben, dan zal de 

leerkracht contact met u opnemen. Ziet u zelf een verandering bij uw kind nu de school weer 

gestart is, laat u dit dan gerust aan de leerkracht weten. 

Verder pakken wij in alle jaargroepen de jaarplanning van de verschillende onderdelen uit ons 

lesprogramma weer op. Tevens ronden we komende week de planning voor de meet- en 

toetsmomenten in de verschillende jaargroepen af en maken we afspraken over de volgende 

reeks oudergesprekken. Hierover zullen we u in een volgend schrijven nader berichten.  

Gescheiden groepen  

Het zoveel mogelijk gescheiden houden van groepen, draagt bij aan de veiligheid van alle 

kinderen, ouders en leerkrachten. 

Het lukt iedereen om de groepen zoveel mogelijk gescheiden te laten buiten spelen en naar 

binnen en naar buiten te laten gaan via de eigen in- en uitgangen.  

Alle roosters zijn hiervoor aangepast en alle locaties waar buiten gespeeld kan worden, worden 

benut.  

Het advies tot het dragen van een mondneusmasker op de gangen voor met name de kinderen in 

de groepen 7 en 8 is best even wennen. Kinderen die een mondneusmasker bij zich hebben, 

herinneren we aan het gebruik ervan als zij zich de school verplaatsen.  

Ook bij de ondersteuning door onderwijsassistenten, (externe) zorgbegeleiders en verrijking 

houden we zoveel mogelijk rekening met het vasthouden aan de gescheiden groepen. Dit 

betekent dat alle roosters zijn aangepast en dat de ondersteuning er soms wat anders uitziet.  

Om te voorkomen dat sommige kinderen bij de ondersteuning en/of verrijking buiten de boot 

vallen, wordt soms een kind op in elk geval 1,5 meter afstand aan een kleiner groepje 

toegevoegd zodat opdrachten niet individueel uitgevoerd hoeven worden. Juist het met elkaar 

kunnen overleggen  is voor sommige opdrachten van belang.   

Belangrijke data 

Voortgang  

 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Definitief schooladvies 

De kinderen van groep 8 hebben vandaag o.a. hun definitieve eindadvies van ons gekregen. Een 

advies waarvan wij denken dat op dit moment het beste bij hem of haar past. Vanaf morgen 

kunnen de kinderen zich aanmelden voor de VO-school van hun eerste keus. De VO-scholen 

hebben hun best gedaan om zichzelf geheel op eigen wijze zo goed mogelijk (digitaal) te 

presenteren. We hopen dat het onze leerlingen is gelukt om, met de beschikbare informatie, een 

VO-school te kiezen die hem of haar aanspreekt en waar zij zichzelf de komende jaren wel zien 

rond lopen.   

Op tijd brengen en ophalen alstublieft 

Het valt ons op dat erg veel kinderen te laat in de klas zijn. We vragen u daarom om altijd op tijd 

van huis te vertrekken. Het is erg vervelend voor uw zoon of dochter om de start van de dag te 

missen. Soms is uw kind er zelf door van slag en begint de dag om die reden erg onrustig.  

Daarom herhalen we nog even de afspraak en de tijden van beide locaties: 

De 1ste bel gaat 10 minuten voordat de dag in de klas begint. Uw zoon en/of dochter moet vóór 

de 2de bel in de klas zijn.  

Aan de Eksterhof gaat de 1ste bel om 8.05 uur, de 2de bel gaat om 8.15 uur en dan starten we 

direct. 

Aan de Weidevogellaan gaat de 1ste bel om 8.20 uur, de 2de bel gaat om 8.30 uur en dan starten 

we direct. 

Helaas zien we ook dat niet alle kinderen op tijd worden opgehaald van school. Het is voor uw 

zoon en/of dochter erg vervelend om alleen in de klas, in de school of buiten te moeten wachten. 

Houdt u alstublieft de tijd goed in de gaten of zet bijvoorbeeld een ‘ophaalalarm’ op uw telefoon.  

De Eksterhof gaat om 14.30 uur uit, behalve op woensdag, dan is de eindtijd 12.00 uur. 

De Weidevogellaan gaat om 14.45 uur uit, behalve op woensdag, dan is de eindtijd 12.15 uur. 

Kind(eren) (nog) niet op school 

Is uw zoon of dochter nog thuis, dan hopen wij hem of haar spoedig weer op school te mogen 

ontvangen. Binnen de school is al het nodige gedaan om op een zo veilig mogelijke manier fysiek 

onderwijs te kunnen organiseren.  

Nu de school weer open is, is de leerplicht eveneens weer in werking. De kinderen die zonder 

gegronde reden thuis blijven, zullen door ons worden doorgegeven aan de Afdeling Leerplicht van 

hun woonplaats. Heeft u hier nog vragen over, dan vernemen wij die graag van u. 

Beslisboom 

Om u te informeren vanuit welke gedachte er beslissingen worden genomen als kinderen corona-

gerelateerde klachten hebben/vertonen, delen wij deze beslisboom met u.  

Wij hopen u hiermee duidelijkheid te geven over de procedures welke momenteel voor kinderen 

van 0 t/m 12 jaar van kracht zijn. 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2021-02-11-beslisboom.pdf

