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Carnaval 
Vrijdag 18 februari viert de Albert Schweitzerschool Carnaval! Je mag verkleed op school 
komen. Tijdens dit feest gaan we genieten van een playbackshow. Daarnaast zijn er 
activiteiten, die in de klassen worden aangeboden. We volgen op deze dag het normale 
continurooster en houden rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
 
Fruittas 
De kinderen hoeven deze ochtend geen fruittas mee naar school. Eten en drinken wordt 
verzorgd. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel eten en drinken mee voor tussen de 
middag.  
 
Playbackshow 
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Er wordt al druk 
geoefend door verschillende kinderen!  
 
De playbackshow kan thuis worden geoefend. Kinderen 
mogen alleen of in een groepje optreden. Kinderen kunnen 
zich opgeven voor de playbackshow bij de eigen 
groepsleerkracht tot en met woensdag 16 februari. Daarbij is 
het wenselijk dat de naam van het lied + artiest van de 
leerlingen van groep 1 t/m 4 wordt doorgegeven via Parro.  
 
Kleurplaatwedstrijd 
De kinderen hebben gisteren (donderdag 2 februari) een kleurplaat mee naar huis gekregen. 
Deze kunnen ze uiterlijk maandag 14 februari weer inleveren bij de groepsleerkracht. We 
zullen alle kleurplaten in de school ophangen. Uiteindelijk worden er meerdere winnaars 
gekozen. De winnaars krijgen een verrassing.  
De Carnavalscommissie. 
 
Enquête 
Enige tijd geleden heeft u misschien in het Prikbord gelezen over de ouderenquête die is 
uitgezet. U heeft, als het goed is, via uw mailadres daarvoor een uitnodiging ontvangen. Ook 
de leerlingen zijn op dit moment bezig met het invullen van de leerling-enquête. 
Er zijn al ouders geweest die deze enquête hebben ingevuld, onze dank daarvoor. Nog niet 
alle gezinnen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de enquête in te vullen.  
De enquête staat nog open tot aan de voorjaarsvakantie. Heeft u het nog niet gedaan… 
dan verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te doen.  
Uw ingevulde onderzoek levert de school iets op! 
Allereerst krijgen wij in beeld hoe u de kwaliteit van de school ervaart. Dat helpt ons om het 
goede te bewaren, maar ook aandacht te geven aan wat beter kan in het onderwijsaanbod 
aan uw kinderen. 
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Heeft u geen uitnodiging gekregen (maar verwachtte u die wel)? 
De eerste tip: controleer of de mail in de spam is terechtgekomen. Een tweede tip is om 
‘team@mijnonderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender aan te merken. Hoe dit moet, hangt af 
van uw e-mailprogramma. 
Heeft u echt geen uitnodiging gekregen, zou u dat dan willen melden? U kunt dit doen door 
mij een bericht te sturen via c.vandermeulen@aves.nl. Ik zorg dan dat u een nieuwe 
uitnodiging krijgt. 
Bedankt alvast voor het invullen van de enquête, namens het team en de leerlingen,  
Coby van der Meulen.  
 
Corona 
Inmiddels zijn we weer in een nieuwe fase gekomen rondom de aanpak van Corona en zijn 
er, zij het minimaal, versoepelingen voor het onderwijs. Zo hoeven groepen niet meer 
meteen in quarantaine als er drie of meer besmettingen zijn in een klas. Dat is natuurlijk een 
ontwikkeling waar wij heel blij mee zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat in alle groepen, steeds 
wisselend, behoorlijk wat leerlingen afwezig zijn. Continuïteit in een groep en het verzorgen 
van het onderwijsaanbod aan een voltallige groep, is nog ver te zoeken. Er worden nog heel 
wat digitale lessen verzorgd en pakketjes met werk opgehaald.  
 
Tot vorige week was u gewend dat elke besmetting in een groep werd doorgegeven. Dat 
was van belang omdat bij een derde besmetting de hele groep, na overleg met de GGD, in 
quarantaine ging. Dat is nu niet meer aan de orde.  
Vanaf deze week zullen we u, via de persoonlijke Parrochat, laten weten als uw zoon of 
dochter in een tafelgroep heeft gezeten met een (mogelijk) besmette leerling. Op die manier 
kunt u zelf de gezondheid van uw zoon of dochter monitoren en controleren op mogelijke 
symptomen van Corona. Tevens zullen we u informeren als er heel veel, kort achtereen, 
leerlingen besmet zijn in één groep.  
 
Helaas blijft het zo dat ouders en externen nog niet in de school komen, tenzij dit op 
uitnodiging is van de leerkracht of op verzoek van een ouder. Externen komen in de school 
om het onderwijsproces van leerlingen te ondersteunen als dit noodzakelijk is (denk 
bijvoorbeeld aan onderzoeken of dyslexiebegeleiding). Wij hopen dat na de volgende 
persconferentie ook andere versoepelingen mogelijk zijn, zodat wij u weer in school kunnen 
ontmoeten.  
 
Van de overheid ontvangen wij thuistesten voor de kinderen van groep 6 t/m 8 en voor de 
leerkrachten. Per week kunnen we er ongeveer twee aan de kinderen meegeven.  Wij 
merken dat er inmiddels heel veel thuis wordt getest. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De 
kinderen van de bovenbouw kunnen, mocht dit nodig zijn, altijd om een extra test bij de 
groepsleerkracht vragen.  
Vanzelfsprekend is het altijd de keus van u als ouder om uw kind wel of niet te testen, als 
kinderen (milde) klachten hebben. Bij een negatieve zelftest mogen kinderen naar school 
komen.  
Kiest u ervoor om uw kind niet te testen, dan mogen kinderen met corona gerelateerde 
klachten weer naar school als zij tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.  
 
C. van der Meulen. 
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