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Afspraken corona 
Vanaf maandag 8 februari zijn weer begonnen met ‘fysiek’ onderwijs op school. We zijn 
blij dat we, uitgezonderd de twee maandagen die we gesloten waren vanwege de 
verkeersveiligheid, weer iedere dag naar school mogen. Het is goed en belangrijk voor 
de kinderen dat ze kunnen leren en spelen in het ‘normale’ , schoolse ritme. Toch blijft 
ook de onzekerheid rond corona een rol spelen. Het basisonderwijs is open gegaan met 
een heel pakket aan maatregelen en voorwaarden. Dit pakket hebben we vertaald naar 
de eigen situatie en op deze wijze denken we de veiligheid van iedereen zo goed 
mogelijk te kunnen garanderen, maar ook de kinderen zo ongedwongen mogelijk naar 
school te laten komen. Want naast de veiligheid van iedereen vinden we het welzijn van 
de kinderen minstens zo belangrijk. Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat we op 
deze wijze kunnen doorgaan. We vragen daarom aan iedereen om de afspraken zo goed 
mogelijk op te volgen en doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid in deze. 
Hieronder de belangrijkste afspraken nog even op een rij:  
 
• Kinderen gaan zo zelfstandig mogelijk naar school. 
• De kinderen komen niet eerder dan 8.20 uur op school en gaan om 8.25 uur naar 

binnen. 
• Ouders die kinderen brengen blijven buiten het plein, blijven niet ‘hangen’ en houden 

onderling afstand.  
• Iedere groep gaat via de ‘eigen’ ingang naar binnen. 
• Ouders en externen komen in principe niet op het schoolplein of in de school. 
• Als ouders/externen (in overleg) wel naar binnen moeten dan met een mondkapje 

tijdens het verplaatsen in school.  
• Kinderen mogen traktaties meenemen, maar dan wel graag verpakt. 
 
Vanaf morgen gymmen we weer in de gymzaal. Bij mooi weer kan er ook besloten 
worden om buiten te gymmen.  
 
We hopen niet dat het gebeurt, maar bij een positieve test van een leerling, die in de 
groep heeft gezeten, is de afspraak dat de hele klas thuis blijft. Houdt u er rekening mee 
dat deze mogelijkheid zich kan voordoen? 
 
Zodra er iets wordt veranderd in de regels en/of maatregelen brengen we u op de 
hoogte. 
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Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar? U kunt de bijdrage van 
€ 30,00 per kind overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 81 onder 
vermelding van Ouderbijdrage, naam kind en cursusjaar. Bij voorbaat dank.  

 
Toetsen 
Voor de voorjaarsvakantie zijn we begonnen 
met de Citotoets lezen. Vanaf volgende week 
worden ook de toetsen van begrijpend lezen, 
rekenen en spelling afgenomen. Aan de hand 
van de uitslagen hiervan kunnen we bepalen 
waar we de komende periode op moeten gaan 
inzetten qua lesstof.  
 
Ouderavond 
De ouderavond van 29 oktober is verplaatst 
naar 22 maart a.s., maar gezien de huidige 
maatregelen kan ook deze helaas niet 
doorgaan.  

 
 

Personeel 
Juf Elizah haar zwangerschapsverlof is officieel ingegaan. We wensen haar een hele 
goede periode toe!  
 
Schooltijden 
Op de uitslag van de enquête over de schooltijden en het vervolg hierop, komen we 
binnenkort terug.    
 
Code rood 
De afgelopen jaren hebben we het eigenlijk niet meer meegemaakt, maar de twee 
weken voor de vakantie was het direct twee keer raak. Op twee achtereenvolgende 
maandagen was de school gesloten vanwege de verkeersveiligheid. Binnen de stichting 
is de afspraak gemaakt dat bij code rood alle scholen dicht blijven. Bij code oranje wordt 
er overlegd en gekeken naar of het wel/niet verantwoord is om ouders, kinderen en 
personeel naar school te laten komen. Hopelijk zijn we voorlopig weer een tijd af van 
code rood. 
 
Jarigen 
Maart 
6  Brennen (5 jaar) 
7  Miriam (10 jaar) 
10  Bart (9 jaar) 
10  Tineke (6 jaar) 
17 Jelmar (4 jaar) 
27 Silke (10 jaar) 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

Agenda 
 
Maart 
- 
 

  Winterse kunstwerken 


