
 
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 afgelopen maandag weer van start gegaan. Helaas 

hebben we niet de beschikking over alle leerkrachten en tot onze spijt lukt het niet altijd om een 

vervangende leerkracht te vinden.  

Als er geen vervanger gevonden is, dan zijn wij helaas genoodzaakt een groep thuis te laten 

blijven. Een groep wordt nu, geheel volgens de richtlijnen, niet over andere groepen verdeeld.  

Juf Karin (3B) is enige tijd geleden uitgevallen. Zij is helaas dusdanig uit balans dat het nu flink 

zoeken is naar een modus die werkt om op enig moment stappen richting school te kunnen 

zetten. Wij wensen haar uiteraard alle goeds!  

Juf Carola vervangt juf Karin momenteel in groep 3B. 

Juf Judith (onderwijsassistent) raakte helaas onlangs eveneens uit balans. Zij zet stappen om 

weer terug te keren naar school en biedt nu ondersteuning aan een aantal kinderen in 

verschillende groepen. 

Juf Maartje (6A+7C) moet helaas een pas op de plaats maken. De stap die we eerder namen is 

te groot gebleken. Om een duurzame basis te leggen passen we de stappen aan en kijken we 

wekelijks wat de (on)mogelijkheden zijn. Op haar werkdagen biedt zij nu ondersteuning aan 

verschillende groepen.  

 

Het dagelijkse reilen en zeilen in de klas lukt, ondanks de richtlijnen, behoorlijk goed. Het lukt de 

kinderen goed om zich te houden aan de afspraken die gelden binnen de school en in de klas. We 

zetten het gescheiden buitenspelen voort, de handen worden regelmatig gewassen en de 

opstelling in de klas blijft ongewijzigd.  

De collega’s dragen bij het verplaatsen in de school zo veel mogelijk het mondneusmasker. Naast 

het gebruik van spatschermen, faceshields en belijning op de vloer, vergroot dit het gevoel van 

veiligheid. Tevens zien we dat het overgrote deel van de kinderen in de bovenbouw een 

mondneusmasker draagt en dat waarderen we zeer!  

 

Herhaling: kom lopend of op de fiets naar school 
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Laat kinderen uit groep 7 en 8 zoveel 

mogelijk zelfstandig naar school komen en naar huis gaan.  

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

niet op een in/uitrit en zet uw auto niet onnodig stil op de doorgaande weg.  
Elke ochtend en elke middag houden een aantal collega’s toezicht om te kijken of u zich aan de 

verkeersregels houdt, maar dit zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.  

Belangrijke data 

Voortgang  

 

Personele informatie 

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


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 het laatste stukje naar school.  
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor opa's, oma's en andere bekende uw zoon/of dochter naar 

school brengen of uit school ophalen.  

 

Richtlijnen blijven van kracht 
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 en als een familielid positief getest is. Mogelijk moeten 

wij andere kinderen en ouders op de hoogte brengen middels een nieuwsbrief.   
 

Kind ziek op school 
Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek of verkouden 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. 

 

Gym 

We zijn weer gestart met de gymlessen voor groep 3 t/m 8 onder leiding van de vakleerkracht. 

De kinderen hebben gym op de voor hen bekende dag. Het is belangrijk dat de sportschoenen die 

voor de gym gebruikt worden, mee naar school worden genomen. Deze worden in de klas 

aangetrokken. 

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van de kleedkamers. Uw kind kan sportieve kleding dragen 

op de dag dat hij/zij gym heeft. Wel gebruiken zij voor de gymles hun gymschoenen.  

De gymzaal kent een opstelling waarbij voor de leerkrachten een veilige en overzichtelijke 

centrale plek is gerealiseerd en er voor de kinderen voldoende ruimte is om de spelvorm uit te 

voeren. 

 

Meet- en toetsmomenten groep 3 t/m 7 

De komende periode zullen in groep 3 t/m 7 een aantal meet- en toetsmomenten plaatsvinden 

die verwerkt zullen worden in ons leerlingvolgsysteem. Het zal ons nog meer inzicht geven in de 

individuele ontwikkeling van een kind en in het schoolniveau.  

De meeste kinderen hebben al ervaring met de verschillende toetsen en het zal voor hen niet 

onbekend zijn. We zijn nieuwsgierig naar de opbrengsten en kunnen ons onderwijsaanbod hierop 

afstemmen.  

 

Oudergesprekken groep 3 t/m 7 

De oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de periode van 14 april t/m 22 

april. De gesprekken vinden vooralsnog telefonisch of via Teams plaats.  

In een volgend schrijven wordt u hierover nader geïnformeerd.  

 

Vanaf maandag a.s.: oortjes of koptelefoon nodig voor kinderen in groep 4 t/m 7 

De cito rekentoets wordt in groep 4 t/m 7 digitaal afgenomen. De kinderen zullen deze toets op 

een Chromebook maken. Omdat sommige opdrachten voorgelezen worden, is het belangrijk dat 

de kinderen kunnen beschikken over oortjes of een koptelefoon.  

Nu kan uw kind de oortjes of de koptelefoon al sinds de start van het schooljaar op school hebben 

liggen, maar mogelijk zijn deze mee naar huis genomen.  

Kunt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter vanaf maandag a.s. weer oortjes of een koptelefoon 

op school heeft liggen? Hartelijk dank alvast! 

 

Woensdag 17 maart: Stemlocatie 

Woensdag 17 maart a.s. is de gymzaal in gebruik als stemlocatie. Gedurende de gehele dag zal 

hier door stemgerechtigden kunnen worden gestemd. De organisatie hiervan ligt in handen van 



de gemeente Den Haag. 

Wat dit betekent voor de kinderen van groep 3 en de route die zij op die dag moeten lopen, zal 

binnenkort met deze groep worden gecommuniceerd.   


