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 BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

 
Zo vlak voor het Paasweekend wil ik graag nog een 

aantal schoolzaken met jullie delen. De vorige 

Nieuwsraket was alweer een aantal weken geleden 

verstuurd. De school was toen net weer open en de 

temperatuur was zo’n 20 graden lager dan 

vandaag. Gelukkig hebben we sindsdien geen 3-e 

lockdown gehad en zijn veel kinderen vaak naar 

school gegaan. Er is in de afgelopen weken veel 

gewerkt, gepraat, gespeeld en gelukkig ook gevierd 

op school. Het voelde vaak bijna als normaal. Bijna, 

want het blijven natuurlijk wel bijzondere tijden.  

De corona-maatregelen hebben dagelijks invloed 

op de schoolzaken. Van stamgroepbubbels tot 

beslisbomen. Van extra hygiënemaatregelen tot 

nog steeds geen groepen ouders in de school.  

En graag zouden we alle ouders willen laten zien 

wat onze school zo bijzonder maakt. Dat kinderen 

trots hun klas of werk kunnen laten zien. Dat er 

samen met ouders stamgroepvieringen 

plaatsvinden of samen de handen uit de mouwen 

wordt gestoken bij een schoolpleindag of 

talentenatelier. Dat kan nu nog steeds niet. Maar 

die tijden komen echt wel weer. Tot die tijd 

blijven de hekgesprekken, de foto’s & filmpjes via 

Parro, de Nieuwsraket en alle verhalen die de 

kinderen vertellen manieren om in verbinding te 

blijven.  

 

 

 RIVM-RICHTLIJNEN EN GGD 
Op school werken we volgens de Rivm-richtlijnen. 

Deze richtlijnen schrijven onder andere voor dat 

teamleden met milde klachten niet naar school 

mogen komen. Dan moeten wij een invaller 

regelen. En dat geldt voor alle scholen in de regio. 

Vaak lukt het om vervanging te regelen, maar niet 

altijd. Helaas hebben we hierdoor soms een groep 

thuis moeten houden. Hopelijk zal dit niet vaak 
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gebeuren, maar wij rekenen op uw begrip als dit 

wel het geval zal zijn.   

Met de GGD is regelmatig contact voor afstemming 

van de richtlijnen en de procedures. Vorige week 

hadden wij te maken met een postieve testuitslag. 

Op dat moment gaat het GGD-bron & contact-

protocol van kracht en worden de ouders 

geïnformeerd van de kinderen die dan onder dat 

protocol vallen. Dat is vaak alleen een stamgroep 

vanwege de bubbel die we hanteren. De groep 

waar een besmetting is geconstateerd gaat in 

thuisquarantaine en na 5 dagen en een negatieve 

uitslag kunnen de kinderen weer naar school. 

 

 

 

 

 ONTWIKKELGESPREKKEN 
De ontwikkelgesprekken voor de 

onderbouwkinderen zijn al gestart. Voor de 

kinderen uit de midden-en bovenbouw zijn deze 

gesprekken in de laatste twee weken van april 

gepland. Een uitnodiging hiervoor volgt spoedig.  

 SCHOOLREIS 
Op de schoolkalender staan de schoolreisjes voor 

de onder- en middenbouw gepland. Door alle 

coronona-maatregelen kunnen deze nog niet 

doorgaan. Hopelijk zijn er na de meivakantie meer 

mogelijkheden. Het heeft in ieder geval onze 

aandacht en we zullen er altijd een bijzondere dag 

van maken.  

 AMFITHEATER 
Het amfitheater is (eindelijk) herkeurd. Er 
moeten nog een paar hele kleine 
aanpassingen plaatsvinden, maar we 
verwachten dat het amfitheater binnen 10 
dagen weer volledig gebruikt mag worden. 
 

 VUUR & POPCORN  
 

 



 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 MUZIEKLES, PAASEIEREN MAKEN & 
ONLINE-ONTWERPLES 

 

 
 
Wij wensen u een heel fijn Paasweekend ! 
Met vriendelijke groeten, namens het team, 
Yno 

 


