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De eerste schoolweek.  
De eerste week zit er alweer bijna op. Wat fijn dat wij alle kinderen weer mochten 
verwelkomen. Het was nog wel even spannend of we maandag gelijk wel konden 
beginnen i.v.m. het winterse weer. Maar het is gelukt en konden wij de deuren 
openen. Zo’n eerste week is altijd weer even spannend. Er zijn extra maatregelen 
waar we met elkaar alert op moeten zijn.  Alle groepen moeten gescheiden blijven. In 
de groepen 3 tot en met 8 zitten de kinderen op een vaste plek in de klas en spelen 
buiten op een vaste plek op het plein. Niet gemengd met andere groepen. De 
kleuters spelen niet gemengd in de hal of buiten met andere kleutergroepen. De 
kinderen van groep 7 en 8 hebben het advies gekregen om een mondkapje te 
dragen als zij zich door school bewegen. Ook is er een nieuw beleid (Snottebellen 
beleid) gekomen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar met verkoudheidsklachten moeten 
thuisblijven. Dit laatste zorgt nog wel voor wat onduidelijkheid maar we doen ons 
uiterste best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De afgelopen 
week hebben we al heel wat vragen van ouders gekregen of hun kind wel naar 
school mag. De regels over wanneer een kind wel of niet naar school mag komen 
zijn door enkele belangenorganisaties in een handige beslisboom gezet. Zie de 
bijlage voor deze beslisboom. 
Er zijn leerlingen die bekend zijn met medische klachten, denk aan bronchitis of 
astma, waarbij o.a. hoesten of een loopneus kenmerkend kunnen zijn voor deze 
klachten. Deze leerlingen mogen in principe gewoon naar school maar daarover is 
dan altijd contact geweest met de leerkracht.  
 
Meubilair 
23 februari krijgen wij nieuw meubilair in de groepen 3 t/m 8. Bij de kleuters komen er 
nieuwe kleuterstoelen. Als u belangstelling heeft voor een oud leerling-setje (tafel en 
stoel) dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Op vrijdag 19 
februari kunt u dit dan ophalen. Al het meubilair dat in de groepen staat wordt daarna 
door een bedrijf opgehaald.  
 
Carnaval. 
Een beetje anders dan we gewend zijn maar gelukkig kunnen we toch coronaproof 
carnanval vieren. De Droogpieren hebben prachtige kleurplaten bij ons gebracht en 
op school hebben we online meegenoten van het carnavalsfeest van de 
Droogpieren. 
In de Flyer, die bij dit prikbord zit, kunt u lezen hoe u thuis ook online carnaval kan 
vieren. 
Alaaf!!!! 
 
 
 
 



Op tijd beginnen / tijdslot op de buitendeuren. 
Wij willen u verzoeken om uw kind(eren) op tijd naar school te brengen. We zien dat 
er nog kinderen om 8.45 uur of later gebracht worden. Dit is echt te laat. Volgens het 
rooster komt de laatste groep kinderen tussen 8.30 en 8.35 op school.  
De collega’s willen op tijd met de les beginnen en het is vervelend als er steeds 
kinderen binnendruppelen als de les al is begonnen. 
Daarnaast hebben wij een nieuw tijdslot op de deur bij de ingangen van de school. 
De deur staat open tijdens de breng- en haal tijden maar gaat vanaf 8.45 uur in het 
tijdslot. We kunnen wel zo naar buiten lopen maar als je buiten bent kan de deur 
alleen open met een sleutel of als er aangebeld wordt en een iemand de deur 
opendoet.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
C. van der Meulen. 
 
 
 


