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 HERSTART 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een turbulente weken hebben we achter de 

rug. Twee maal een weeralarm en de herstart van 

de school met allerlei corona-aanpassingen. Er 

wordt in deze tijd veel van ieders flexibiliteit, 

uithoudingsvermogen en positieve insteek 

gevraagd. Maar wat was het fijn om de kinderen 

weer op school te mogen ontvangen. Om iedereen, 

ook de ouders,  weer in het echt te zien en 

spreken. Mooi om te zien hoe kinderen gegroeid 

waren, trots hun thuiswerk lieten zien en veel te 

vertellen hadden.  Er is volop met elkaar gepraat, 

gewerkt en gespeeld. Zeker ook in de sneeuw. 

Dikke sneeuwpret. Zo'n dik pak sneeuw hadden 

veel kinderen nog nooit meegemaakt. Inmiddels 

is alles gesmolten, kan er al weer gevoetbald 

worden en voelt het ondanks de corona-

aanpassingen als vanouds. 

  

 

 CORNONA-MAATREGELEN 
Ook na de de voorjaarsvakantie blijven de 

coronamaateregelen (zoals verschillende breng- en 

haaltijden) van kracht. De infographic van alle 

schoolmaatregelen is wederom als bijlage 

toegevoegd. Het is belangrijk dat  iedereen zich 

goed aan deze maatregelen houdt om zo de risico’s 

van verspreiding van het virus in het algemeen zo 

veel mogelijk tegen te gaan. Tot nu toe hebben we 

geen groepen naar huis moeten sturen 

vanwegepositieve besmettingen en dat willen we 

graag zo houden.   

Verder bekijken we met het team regelmatig welke 

veranderingen/aanpassingen voor de school 

mogelijk zijn om zo goed mogelijk op een 

verantwoorde manier ons onderwijs vorm te geven 

met inachtneming van de richtlijnen.  

VRIJDAG 19 
FEBRUARI 

Studiedag, kinderen vrij 

MAANDAG 22 
TOT VRIJDAG 
26 FEBRUARI 

Voorjaarsvakantie 

MAANDAG 01 
MAART 

Weer naar school (op 
verschillende tijden ob/mb/bb)  

MAANDAG 08 
TOT 31 MAART 

Toetsperiode MB/BB 



 

 

Voor de ouders van de onderbouwkinderen van 

locatie Bekkumer zal er na de vakantie de volgende 

verandering zijn:  

Vanwege de beperkte ruimte op de stoep mogen 

ouders/verzorgers vanaf 13:40 het schoolplein op 

Daarbij gelden de volgende regels:  

 Geen fiets/vervoermiddel mee het plein op 
 Minimaal 1.5 meter afstand houden van 

andere volwassenen 
 In- en uitgang is de huidige poort bij het 

fietspad. Dus niet de in/uitgang van de 
midden- en bovenbouw. Dit ivm vermijden 
van drukte. Van de poort zullen beide 
hekken worden opgezet. 

 Vlot het schoolplein verlaten. 
 

 De kinderen van Poolster zullen om 13:45 
bij het amfitheater verzamelen 

 De kinderen van Grote Beer nabij de 
schommels 

 De kinderen van Maan bij de zandbak 
 

 

 

 STUDIEDAG 
Vandaag zijn de kinderen vrij, maar het team zeker 
niet. Er wordt keihard gewerkt.  
Het wel/ niet laten doorgaan van de studiedag 
hebben we op school en in de MR besproken.  
Er is voor gekozen om deze wel door te laten gaan. 
De studiedagen staan voor het hele jaar gepland en 
sommige ouders hebben hier rekening mee 
gehouden. Zelfs in deze tijd. Maar nog belangrijker 
is dat de studiedag echt nodig is om juist in deze 
tijd een doordacht onderwijsplan voor de korte- en 
middellange termijn te realiseren. Er zijn geen 
simpele oplossingen om zo goed mogelijk 
maatwerk te kunnen bieden.   
 

 ENQUETE 
In de periode van 14 december tot 05 
februari was de 2e lockdown. Vanaf 08 
februari was de herstart. Er is in die periode 
hard gewerkt om zo goed mogelijk het 
onderwijs en de opvang te kunnen 
verzorgen. Graag willen wij weten, door 
middel van een enquête,  hoe u het heeft 
ervaren. Wat goed ging, wat beter kan of 
wat u opviel. De reacties worden 
vertrouwelijk besproken met de MR en de 
uitkomsten hiervan gedeeld met het team. 
Zo hopen wij als school hiervan te leren. 
U kunt tot vrijdag 05 maart de enquête (5 
vragen) invullen. Alvast bedankt voor uw 
reactie! 
Link: enquete lockdown 2 DKP    
 

 
 

Wij wensen u een fijne vakantie/ prettige week 

toe.  

Namens het team, 

Vriendelijke groet,  

Yno en Eva  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=My73f75fs0mJW9AuXhRAm0M3s3apV-pInB4RfCYE4T1UMDNBRDkxQ1BXUFFJNk9NMU1HQzA4N05BQSQlQCN0PWcu

