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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik kan vertellen wat ik kan doen als er per ongeluk iets misgaat. 
Middenbouw:   Ik kan uitleggen waarom ik een bepaalde keuze maak. 
Bovenbouw:    Ik kan uitleg geven over mijn morele keuzes. 

 

Bijbelrooster 
Thema: Bewonderen  

De komende tijd horen en praten we over wat bewondering oproept en 

ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van mensen kan 

betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 

We lezen uit de Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden 

en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de 

andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje 

(Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 

  

 
 

 
     

Om in de agenda te noteren. 
Het stond al in de jaarplanning, maar misschien goed om hier nog 
even te vermelden: vrijdag 11 februari 2022 hebben de 
leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.  
 
 

nieuwsbrief 10 

 
 

 

 
 

Woensdag 26 januari 2022 

Uitnodiging voortgangsgesprekken 
De komende tijd (van 7 februari t/m vrijdag 18 februari )vinden er voortgangsgesprekken op school plaats. 
Deze gesprekken zijn vanaf groep 2 met leerkracht, ouder en kind. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 
daarover belangrijke informatie.  
 
 
 



 

  

       

 

 

 

 

Versoepelingen 
Gisteravond was er weer een persconferentie. Het kabinet heeft verschillende versoepelingen van de 

Corona maatregelen aangekondigd. Hierbij informatie over wat dat voor onze school betekent.  

Aangepaste quarantaine maatregelen 

Kinderen onder de 13 jaar hoeven na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als ze 

zelf geen klachten hebben. Ook hoeven hele groepen niet meer naar huis gestuurd te worden als er 

drie of meer besmettingen zijn. Zieke kinderen blijven nog wel thuis. Bij grotere uitbraken kan de GGD 

alsnog besluiten tot strengere quarantaineregels.  

Heeft uw kind milde klachten? Voer dan een zelftest uit. Test uw kind negatief? Dan is hij/zij welkom 

op school. Test uw kind positief, meld hem/haar dan ziek en maak een afspraak bij de GGD.  

Kinderen met positief geteste huisgenoten hoeven ook niet meer in quarantaine, mits zij zelf geen 

klachten hebben. We weten allemaal dat er, bij een coronabesmetting in een gezin, een reële kans 

bestaat dat huisgenoten na vijf tot tien dagen ook besmet zijn. Daarom is het extra belangrijk om 

middels zelftesten in de gaten te houden of uw kind alsnog besmet raakt. 

De andere richtlijnen zijn niet veranderd 

- Kinderen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in de gangen  

- Kinderen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen, ook   

als er geen klachten zijn 

-Handen vaak wassen  

-Ventileren (een extra vest is bij ons op school geen overbodige luxe) 

-Volwassenen houden anderhalve meter afstand onderling 

-Ouders en andere externen komen beperkt en alleen op afspraak in de school 

Het is fijn dat kinderen zonder klachten nu weer naar school kunnen. Tegelijkertijd blijft 

voorzichtigheid geboden en willen we zoveel mogelijk veiligheid voor de kinderen en het team. We 

kunnen dit alleen maar samen met u bereiken. Mogen we weer op u rekenen? 

 

Nieuwe adresgegevens? 
Het komt wel eens voor dat wij niet beschikken over de juiste adressen van kinderen. Wijzigingen 
zoals bij een scheiding of verhuizing worden niet altijd doorgegeven.  
Wilt u adreswijzigingen aan de betreffende leerkrachten doorgeven? Dan kunnen wij dit verwerken 
in onze administratie. Alvast bedankt! 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pauzehap 
We merken dat er steeds meer kinderen pakjes drinken en (voorverpakte) koekjes 
meenemen als tussendoortje. Door al deze verpakkingen raakt de (plastic) 
prullenbak overvol. We zouden jullie willen vragen om de kinderen een beker en 
een lunchtrommel mee te geven. Een beker of flesje mag ook op school gevuld 
worden met water.  Hiermee leren we de kinderen dat ze een bewuste keuze 
kunnen maken voor het milieu.   
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de hele dag door energie hebben 
voor het leren. Het helpt om dan te kiezen voor water, fruit, groente en volkoren 
brood.  
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 februari 

 

agenda 

7 feb t/m vrij 18 feb voortgangsgesprekken 
31 jan Meester Jasper jarig 
 
 
 
  
  
 
 
 



 


