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Corona niveaus en maatregelen 

Niveau 1 Handen wassen 
Hoesten en niezen in elleboog 
Thuisblijven met klachten en eventueel testen 

Niveau 2 Zie niveau 1  
Aandacht voor kwetsbaren 

Niveau 3 Team en groep 6-7-8 dragen mondkapjes in de gang 
Pauzes spreiden 
Afstand houden waar het kan 
Geen ouders in school 

Niveau 4 Zoveel mogelijk wel naar school 
(hele of halve groepen) 
Afstand onderwijs indien nodig 

 

Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt: 
Onderbouw:    Ik denk goed na voor ik een afspraak maak. 
Middenbouw: Ik kan duidelijk communiceren. 
bovenbouw:  Ik kan aan de ander duidelijk maken wat ik van hem verwacht. 

Bijbelrooster  
Thema: Doelgericht  
Inhoud: Over het nastreven van doelen. Over de zinvolheid van 
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33). 

Corona maatregelen 
Zoals u wel meekrijgt uit de media en misschien in uw eigen omgeving, zijn er momenteel weer meer 
coronabesmettingen. 
Alle scholen in Nederland hebben een stappenplan moeten maken voor het geval de besmettingen weer 
oplopen. 
Ook wij hebben dit gedaan. Het plan is besproken met de MR en ligt op de plank voor het geval dat….  
Hieronder vindt u een hele korte samenvatting. Op dit moment is niveau 2 van kracht. 
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Koffie ochtend 7 november                       
 
Je bent van harte welkom! 
 
Gewoon om (na een lange corona tijd) andere ouders te ontmoeten. 
Gewoon voor de gezelligheid. 
Om ervaringen met elkaar te delen. Zoek je een leuke sportclub voor je kind? Heb je een vraag 
over een voorziening in de wijk/buurt? Een andere ouder heeft misschien een goeie tip voor je! 
Heb je andere vragen over opgroeien of opvoeden? Wil je een thema bespreken? Samen kijken we 
wat eventuele wensen zijn en hoe we hier een gevolg aan kunnen geven. 
 
Wanneer: maandag 7 november 
Tijd: 8.30-9.30 
Waar: de aula   
 
Serana Drenth (schoolmaatschappelijk werker vanuit Welstad) zal ook aanwezig zijn. Zij kan 
eventuele vragen beantwoorden en schenkt jullie een kopje thee of koffie in. Wees welkom!  
Als er voldoende animo is, zal de koffie ochtend maandelijks plaatsvinden. 
 
 
 
 

Welkom 
Na de herfstvakantie hebben we weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Dat zijn in groep 1a 
Lucas en Annemare. In groep 2a kwam Xarahley erbij. Demi en Imke zitten in groep 1b. We wensen 
jullie een hele fijne tijd bij ons op de Maarsborg! 
 
 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen puilt uit. Er liggen jassen, tassen, gymkleding en schoenen in. 

Wellicht mist u iets. De spullen worden volgende week uitgestald in de gang en de kinderen kunnen 
volgende week nog even kijken of er iets van hun tussen ligt. Daarna gaat het naar een goed doel. 

 
Bij de kleuteringang liggen ook nog wat taartdozen en bakvormen van de Fancy Fair. Mocht u deze 
zoeken, dan kunt u het daar vinden. 
 
 

Studiedag 10 november 
We zijn op de Maarsborg druk bezig met het geven van goede 
leeslessen. De volgende studiedag is gepland op donderdag 10 
november. Tijdens die dag gaan we hier inhoudelijk weer mee 
verder. De kinderen zijn die dag vrij.  



 

 

  

        

 

 

 

+ 

 

  

LOT (LuizenOpsporingsTeam) 
Volgende week komen de moeders van het LOT de kinderen weer controleren 
op luizen. Wilt u thuis uw kind ook even goed controleren en eventueel 
behandelen? Zo houden we de luizen hopelijk zo veel mogelijk op afstand. 

agenda 

4 november  Groep 6 en 7 naar het bos met Jos Tipker 
8 november  19.30 MR/OR 
10 november  Studiedag – kinderen vrij  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


