
 
Nieuwsbrief donderdag 4 maart 2021 
 

 

 

 

Woensdag 17 maart:     Team Studiedag vervalt; 

deze dag is een normale schooldag 

Vrijdag 2 april:     Goede Vrijdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 5 april:     2e Paasdag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Na een prettige voorjaarsvakantie zijn wij op de Eksterhof weer met alle leerkrachten gestart. 

Juf Ilona is sinds deze week weer volledig aan de slag in haar eigen klas. Fijn dat het weer goed 

met haar gaat! 

Juf Lianne weet de stijgende lijn vast te houden. Zij is komende week weer dagelijks in haar 

klas. Alleen komende donderdagmiddag is juf Suzanne in de klas aanwezig. Wat fijn dat het ook 

met juf Lianne zo goed gaat!  

Juf Naomi werkt, nu juf Karin op een andere school werkt, ook op woensdag in haar klas. Fijn 

dat zij dit wilde doen! 

 

Vanaf de voorjaarsvakantie werken we in alle groepen aan het thema Lente en Pasen. Iedere 

groep geeft hier zelf vorm en inhoud aan en kan dit daarom per groep verschillen.  
Er zijn in alle groepen nieuwe materialen aanwezig die gericht zijn op het spel en de 

taalontwikkeling. Denkt u dan bijvoorbeeld aan rijmen, begrippen, ordenen, luisteren en 

vertellen. De schooldag wordt verder weer zo gewoon mogelijk vormgegeven met één of twee 

keer per dag een (kleine) kring, de werklessen, buitenspelen en gymmen. Fijn dat dit allemaal 

weer kan!  

 

Herhaling: zorg dat uw kind op tijd in de klas is 

Het is van belang dat u uw kind(eren) op tijd naar school brengt en op tijd van school haalt. 
Nog te vaak zijn kinderen te laat in de klas en dat is voor uw kind, de andere kinderen en voor de 

leerkracht niet prettig. Daarom dat we dit bericht nogmaals onder uw aandacht brengen.  

 

Kom lopend of op de fiets naar school 

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Dit beperkt de verkeersdrukte om de 

school. 
Komt u toch met de auto, dan rekenen we erop dat u uw auto op de juiste plek parkeert.  
Hinder alstublieft geen andere weggebruikers of de bewoners rondom de school. Zet uw auto niet 

op een in/uitrit en zet uw auto niet op de doorgaande weg.  
Elke ochtend en elke middag houdt de directie of de conciërge toezicht om te kijken of u zich aan 

de verkeersregels houdt, maar dit zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.  
Wij vragen u daarom: vertrek op tijd van huis en parkeer uw auto een stukje verder van school 

(want daar is over het algemeen plaats genoeg) en loop samen met uw zoon en/of dochter het 

laatste stukje.  
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor opa's, oma's en andere familieleden die uw zoon/dochter 

naar school brengen of uit school ophalen.  

 

Richtlijnen blijven van kracht 

Belangrijke data 

Voortgang  

 

Personele informatie 



Gelukkig zijn na de voorjaarsvakantie bijna alle kinderen weer op school. En ondanks alle 

richtlijnen lijkt het voor hen steeds meer op het normale schoolleven. De kinderen doen ook 

hartstikke goed hun best in de klas en pakken graag de draad weer op. Het gebruik van de 

luizenzak, het handen wassen, de gemaakte afspraken in de school, in de klas en het 

buitenspelen, het toiletbezoek, de jas aan- en uittrekken en het omkleden voor en na de gym; 

mooi om te zien hoe ze dit zelf of soms met hulp van een klasgenoot allemaal weer doen.  

 

In sommige gevallen mag uw zoon of dochter niet naar school. De volgende richtlijnen zijn 

namelijk nog immer van kracht: 

• Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, regelmatig hoesten, benauwdheidsklachten 

of koorts. 

• Pas als een kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts heeft. 

• Leerlingen blijven ook thuis als een huisgenoot positief is getest op Covid19. 
 

Blijft uw kind thuis, meldt u dit dan met een bericht in de schoolapp en vermeldt u ook alstublieft 

de reden hierbij.  

Laat u uw kind testen, dan mag uw kind na een negatieve testuitslag weer naar school. Graag 

vernemen wij als een kind getest wordt.   

 

Kind ziek op school 

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek worden op school, dan zullen wij telefonisch contact met 

u opnemen om uw zoon/dochter direct op te halen. 

Omdat u als ouder het schoolplein en de school niet mag betreden, wordt u gevraagd om ons te 

bellen wanneer u bij school gearriveerd bent. Wij brengen uw zoon/dochter dan naar buiten om 

hem/haar vervolgens aan u over te dragen. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 015-3106112. 

 

Muziek 

Afgelopen dinsdag is juf Robin weer gestart met de muzieklessen. In het lege lokaal krijgen de 

ene week de jongste kinderen en de andere week de oudste kinderen hier muziekles. De 

komende 2 weken zal juf Robin er óók op donderdag zijn, dus mogelijk heeft uw kind 2 x per 

week muziekles.  

 

Meetmoment groep 2 

In de periodes waarin de school gesloten was, is uw kind zich blijven ontwikkelen. Om nog beter 

zicht te krijgen op de ontwikkeling van met name de kinderen in groep 2, zullen we deze 

ontwikkeling de komende weken in kaart brengen door een aantal metingen te doen. 

Normaliter heeft het meten bij deze groep kinderen niet onze voorkeur, maar gezien de 

schoolsluiting waarmee deze kinderen 2 keer te maken kregen, maken we nu toch een 

uitzondering. 
De kinderen van groep 2 zullen samen met hun eigen leerkracht een boekje voor taal en een 

boekje voor rekenen door lopen. De meetmomenten worden verspreid over meerdere dagen 

gedurende een aantal weken.  

In juni a.s. zullen we voor de kinderen in groep 1 en 2 het KIJK!-leerlingvolgsysteem weer 

invullen. Zo hebben we een mooi overzicht van de doorgaande lijn van ieder kind.  

In de volgende ronde van oudergesprekken zult u worden geïnformeerd over de ontwikkeling van 

uw zoon of dochter.  

 

Oudergesprekken groep 1/2 

De oudergesprekken voor groep 1/2 zullen zowel voor groep 1 als voor groep 2 plaatsvinden in 

de periode van 29 maart t/m 22 april. De gesprekken vinden vooralsnog telefonisch of via Teams 

plaats. In een volgend schrijven wordt u hierover nader geïnformeerd.  

 

Ontruimingssignaal 
Elke maand klinkt op de Eksterhof het ontruimingssignaal. Wij doen dit als oefening zodat alle 

kinderen dit signaal herkennen en er niet van schrikken.  
De leerkracht maakt een kind vanaf het moment dat hij/zij op school is, bekend met de brandrij 

(een rij waarin kinderen standaard aan 1 of 2 klasgenoten worden gekoppeld) en ook wordt de 

route die moet worden gelopen bij een ontruiming een aantal momenten per jaar geoefend.  
We vinden het belangrijk dat we dit regelmatig droog oefenen. Zo zal een noodzakelijke 

ontruiming vloeiend en vlot verlopen als het ontruimingssignaal plotseling af mocht gaan.   

 

Vragen en/of opmerkingen? 

Nu we elkaar momenteel niet fysiek in school kunnen ontmoeten, heeft u mogelijk wel vragen 

aan ons. Voor vragen en/of opmerkingen mag u altijd contact opnemen met de leerkracht. Stuurt 



u een bericht via email (op de schoolsite kunt u bij elke klas het emailadres vinden van de 

leerkracht) met uw vraag of verzoek en de leerkracht neemt contact met u op.  
 


