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Beste ouders,  

Toch een ‘kort, tussentijds’ bericht, 

 

Corana / verkoudheid informatie / Parro: 

Wij proberen u steeds zo objectief mogelijk mee te nemen in alle richtlijnen en aanbevelingen die 

wij krijgen vanuit GGD, RIVM en het ministerie van onderwijs. 

Ook wij merken dat er soms wat onduidelijkheid is over wat er in individuele gevallen wordt 

geadviseerd. Dit zowel aan gezinnen waar ouders of kinderen ziek zijn, als aan leerkrachten (en 

hun gezinnen) met verkoudheidsklachten ed. 

In alle gevallen volgen wij de richtlijnen zoals GGD ze met die betreffende personen communiceert. 

Dat is voor ons leidend. En, in het geval GGD of huisarts niet betrokken zijn volgen wij de in 

september gecommuniceerde beslisboom en richtlijnen.  

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Komende feestdagen: 

U heeft inmiddels vast ook begrepen dat Sinterklaas en zijn Pieten thuis werken op 4 december. 

Wij hopen dat al onze leerlingen, juffen en meester(s) geweldige hulpSinterklazen en hulppieten 

zullen zijn deze dag. We maken er ook met ‘Sint op afstand’ een echt feest van. 

 

Maandag 7 december: 

Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten zien en / of mee te spelen. Wilt u er om 

denken dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen niet zo geschikt is voor op 

school!!! 

 

Nieuw meubilair: 

Het zat al een tijdje in de pijplijn maar is nu eindelijk besteld: het nieuwe meubilair. Op vrijdag 19 

februari as. zijn onze leerlingen een dag vrij zodat alles logistiek geregeld kan worden. Het oude 

meubilair weg en het nieuwe erin. Het schilderwerk wordt helaas dan toch nog niet uitgevoerd. 



 

Verkeersdag: 

Een super geslaagde dag, zeker weer voor herhaling vatbaar! 

 

De komende kerstvakantie, ons schoolplein en veiligheid: 

De afgelopen jaren was het iedere keer zeer spannend hoe we de schoolplein en de school zouden 

aantreffen tijdens de kerstvakantie en na oud en nieuw. We maakten (en maken) afspraken met de 

politie, rijden zelf vaker langs, maar het blijft een ‘spannend gedoe’. Dit keer hopen we nog beter 

voorbereid te zijn: alle (toegankelijke) regenpijpen zullen voorzien worden van speciale opbouw; er 

zullen lampen met sensoren worden opgehangen en er komen camera’s. Een speciaal verzoek aan u: 

als u iets ziet of hoort: wilt u aub de politie bellen? Dat is nodig om stappen te kunnen zetten. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                             

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

                             

 


