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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 

 

De school is weer open en vol goede moed en zin verzorgen alle leerkrachten weer dagelijks het 

onderwijs aan onze leerlingen. We houden de veiligheid t.o.v. elkaar en t.o.v. de kinderen goed in 

het oog en we vertrouwen erop dat u in de privésituatie eveneens de richtlijnen blijft opvolgen. 

 

Verontrustende signalen 

Nu krijgen wij sinds de opening verschillende signalen dat er wordt opgeroepen om kinderen niet 

te laten testen als een kind bijv. verkoudheidsklachten heeft. Dit om te voorkomen dat een 

klasgenoot positief getest wordt en de groep een aantal dagen in quarantaine moet.  

Dergelijke oproepen baart de directie en onze leerkrachten grote zorgen.  

 

Elke leerkracht wil veilig zijn/haar werk in de klas blijven doen. Maar niet alleen dat.  

Zij willen ook hun gezin en hun (soms kwetsbare) familieleden veilig kunnen blijven ontmoeten 

en verzorgen.  

Wij moeten daarom kunnen blijven vertrouwen op ieders medewerking om het risico op 

besmetting met het virus voor alle leerkrachten, maar daarnaast natuurlijk ook alle kinderen, 

ouders en hun familieleden, tot het minimum te beperken.  

 

Elke leerkracht is van groot belang om het onderwijs door te laten gaan en uw kind(eren) naar 

school te kunnen laten komen. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat de kinderen én de 

leerkrachten veilig naar school kunnen blijven gaan.    

 

De eerste 2 weken na de heropening van de school zijn behoorlijk goed verlopen. De kinderen 

hebben o.l.v. de leerkracht samen de draad weer opgepakt en de groep weer ge- en hervormd. 

Na de voorjaarsvakantie zal dit verder worden vormgegeven en kijken we uit naar structuur en 

stabiliteit in het dag- en weekprogramma. 

De huidige afspraken blijven ook na de voorjaarsvakantie van kracht. 

Mocht er uit de persconferentie van dinsdag a.s. informatie bekend worden gemaakt die tot 

aanpassing van onze huidige handelwijze kunnen leiden, dan zullen we u hierover uiteraard 

informeren.  

 

Studiedag 17 maart a.s. 

Er wordt dit schooljaar, gezien de bijzondere omstandigheden voor zowel kinderen als 

leerkrachten, in overleg met de MR (ouders en leerkrachten) een afweging gemaakt welke 

studiedagen wel of niet komen te vervallen.   

In overleg met de MR is besloten de eerstvolgende studiedag van woensdag 17 maart a.s. te 

laten vervallen. De school is daarmee op deze dag geopend.  

De overige studiedagen (25 mei en 9 juli a.s.) blijven vooralsnog staan.  

 

Wij wensen iedereen, ondanks de huidige omstandigheden, een heel prettige vakantie!  

De kinderen ontvangen wij graag weer op maandag 1 maart a.s. in de klas. 

Belangrijke data 

Voortgang  

 

Personele informatie 

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

