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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik ontdek wat vriendschap is. 
Middenbouw:   Ik kan vertellen wat vriendschap voor mij betekent. 
Bovenbouw:    Ik weet hoe ik bouw aan een positieve vriendschap. 

 

Bijbelrooster 
Deze week luisteren we naar verhalen over Jezus. Hij 
wordt gedoopt door Johannes, Hij leest voor uit de Tora en 
Hij geneest mensen. Daarna horen we over dat Jezus 
leerlingen zoekt. Deze verhalen lezen we uit Lucas 3 t/m 5. 
De thema’s die hierin besproken worden zijn: groeien in 
kennis, groeien in mogelijkheden en groeien in ambities en 
dromen. Ook leren we wat groei doet met de mensen en 
de wereld. 
 
 
 
 
 

 
      

Wat fijn dat we maandag weer samen op school konden starten. 
We wensen al kinderen en ouders 
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Welkom 
Deze week zijn er een heleboel nieuwe kinderen gestart op school. In 
groep 3 kwam Sanne, in groep 1a Fayèn en in 1b Marlon en Elaija. We 
hopen dat alle nieuwe kinderen zich snel thuis zullen voelen op 
school.  
 
     

Coronamaatregelen 
De regels en protocollen die gelden voor het basisonderwijs worden regelmatig aangepast. Wij vinden 

het soms al lastig om de nieuwste richtlijnen scherp te hebben en we kunnen ons voorstellen dat het 

voor u als ouders nog lastiger is. Daarom hier nog maar een keer de belangrijkste dingen (en 

wijzigingen) op een rijtje.  

 Alle kinderen gaan in principe volledig naar school. 

 Medewerkers houden anderhalve meter afstand van elkaar, kinderen hoeven dat niet. 

 Medewerkers dragen een mondkapje in de gang. Voor kinderen van groep 6 t/m 8 is dit een 

dringend advies. In de klas hoeft dat niet. 

 Alle medewerkers en kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen het advies om 2 keer per week een 

zelftest te doen. Dit is een keuze en verantwoordelijkheid van de ouders. Uw kind kan de 

zelftesten gratis meenemen van school. Kan gewoon gevraagd worden aan de leerkracht. 

 Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij klachten en/of laten zich testen bij de GGD. Dit 

geldt nu ook voor lichte verkoudheidsklachten zoals een snotneus. Bij milde klachten mag een 

zelftest gebruikt worden. Kinderen met lichte verkoudheidsklachten én een negatieve (zelf)test 

mogen naar school. Bij ernstiger verkoudheid of klachten blijven kinderen thuis (ondanks een 

negatieve coronatest). Dit om te voorkomen dat de rest van de klas en/of de leerkracht 

aangestoken wordt.  

 Waar mogelijk komen kinderen zelf naar school. Ouders die wel moeten halen/brengen 

houden buiten het hek ook anderhalve meter afstand. 

 De kinderen krijgen in kleinere groepen pauze en werken met minder groepen 

groepsdoorbrekend. 

 Ouders en verzorgers komen alleen nog op school op afspraak. 

 Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel quarantainemaatregelen 

bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen 

We willen heel graag voorkomen dat er groepen in quarantaine moeten, maar weten dat het met dit 
hoge aantal besmettingen best een uitdaging zal zijn. Elke dag normaal onderwijs is er weer één en 
door samen met u zo alert en voorzichtig mogelijk te zijn doen we eraan wat we kunnen. Mocht u 
vragen of zorgen hebben of even willen overleggen, dan kunt u gerust bellen of mailen. 
     

Luizen OpsporingsTeam 
Door de maatregelen komt het LOT nog niet op school om de kinderen 
te controleren op hoofdluis. Een dringend verzoek om thuis goed de 
haren van uw kind te (laten) kammen. In een voorgaande nieuwsbrief 
heeft u al een link kunnen vinden met hoe u dat het beste kunt doen. 
Hierbij nogmaals wat tips:  
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen   
     

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


 

    

 

 

            

 

 

Danslessen 
Zoals u wel weet hebben we extra geld gekregen van het Nationaal Plan Onderwijs om de “schade” door 
Corona en de lockdowns zoveel mogelijk weg te werken. Het overgrote deel van dit geld zit in personele 
kosten en we hebben dit jaar dan ook veel extra handen in de groepen om aan te kunnen sluiten bij wat de 
kinderen nodig hebben. 
 
Een deel van dit geld mag ook gebruikt worden voor sport en cultuur.  
In samenwerking met de Kunstenschool hebben we vanaf deze week voor alle groepen één keer in de twee 
weken dansles kunnen regelen. Virginia Kui zal op maandagmorgen dansles geven.  
De ene week groep 1 t/m 4 in het speellokaal en de andere week groep 5 t/m 8 in de gymzaal. Zij gaat 
aansluiten bij de actuele thema’s die in de groepen behandeld worden. De consequenties die dit eventueel 
heeft voor de gymtijden hoort u via de klasbordapp van de leerkrachten. 
 

 
     

Boeken van de schoolbibliotheek 
Voor de vakantie mocht elk kind van groep 1 t/m 8 een boek lenen uit onze schoolbibliotheek. Er zijn al heel 
wat boeken ingeleverd. Ook hebben veel kinderen hun boek uit kunnen lezen tijdens de vakantie. Heel erg 
fijn! We zien de boeken graag deze week weer terug op school.  
 

 
     

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen puilt uit. Er liggen jassen, 
tassen, gymtassen, handschoenen, sjaals en nog veel meer 
in. Morgen en vrijdag stalt meneer Jan de spullen uit in de 
gang. Elke groep kan dan even langslopen om te kijken of er 
nog iets van hem of haar bij zit. Vanaf volgende week geven 
we de spullen een andere bestemming. 
 

 
     

agenda 

Geen bijzonderheden de komende twee weken 
 
  
  
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 26 januari. 

 



 


