
Nieuwsbrief 

 21 januari 2022 
 

Goedemiddag, 

 

Hiep hiep hoera. Maandag zag onze Renate Sarah!  

We hebben haar verrast met een mooie Sarah, slingers, ballonnen en 

een bos bloemen. 

Renate van harte gefeliciteerd!  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe 

 

Kim van den Berg 

 

 
Corona 

Er zijn een aantal leerlingen die in quarantaine zitten i.v.m. een besmette huisgenoot. In sommige 

gevallen krijgen zij tijdens deze quarantaine periode zelf ook corona en moeten dan nog wat langer 

thuis blijven. Deze positief geteste leerlingen zijn niet op school geweest in de besmettelijke periode, 

waardoor het geen gevolgen heeft voor de groep. Over deze besmettingen ontvangen jullie dan ook 

geen mail.  

We hebben in 3 groepen te maken met een besmetting. Deze leerlingen zijn wel op school geweest, 

toen zij mogelijk al besmettelijk waren. De ouders van de leerlingen uit deze groepen hebben 

hierover een mail ontvangen.  

Vooralsnog is de richtlijn dat een groep in quarantaine gaat bij drie besmettingen. Gelukkig hebben 

we daar op dit moment niet mee te maken. 

Ik wil nogmaals ouders danken voor alle openheid, begrip en medewerking. We worden snel 

geïnformeerd en er wordt proactief meegedacht in het belang van alle kinderen en gezinsleden. 

 

 

Basketbaltoernooi 

Helaas kan de basketbalsportdag voor groep 7 en 8, die gepland stond op 31 januari, niet 
doorgaan i.v.m. de geldende coronamaatregelen.  
Hopelijk ziet het er gunstiger uit voor het handbaltoernooi in april. 
 

 

Nationale voorleesdagen 

Van 26 januari tot en met 5 februari is het voorleesfeest: het zijn 

De Nationale Voorleesdagen.  

Er kunnen helaas geen externen in de groepen komen voorlezen, 

maar leerkrachten en kinderen gaan komende week in hun eigen 



groep extra veel voorlezen. Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden, of ze nu jong of 

wat ouder zijn, ook in groep 8 is voorlezen nog een feest. 

Doen jullie met ons mee? Heerlijk elke dag 5 minuten voorlezen aan jullie kinderen. Een fijn moment 

voor kind en ouder. 

 

 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

In februari ontvangen ouders van wie hun kind tussen 01-10-2022 

en 01-10-2023 vier jaar oud wordt, een brief van de gemeente om 

zijn/haar kind aan te melden bij een basisschool naar keuze. De 

aanmeldingsformulieren van jongere broertjes/zusjes kunnen 

afgegeven worden bij de  leerkracht of bij de directeur. 

 

Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze 

school en nieuwe ouders enthousiast maken over onze school en 

hen wijst op het maken van een afspraak voor een persoonlijke 

rondleiding.  

  



 

Oud papier 

 
 

 

Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

31 januari   MR vergadering 

7 februari   Studiedag (alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij) 

11 februari  Rapport mee 

14-18 februari  Oudergesprekken 

21-25 februari  Voorjaarsvakantie 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


