
 

Nieuwsbrief                   

Beste ouders/verzorgers, 
Fijn om te merken dat de zon weer wat vaker lijkt te schijnen. Zowel 
letterlijk als figuurlijk zien we de zon weer wat vaker en lijkt het aantal 
coronabesmettingen binnen onze school iets af te nemen. Wij hebben ons 
best gedaan om alle ballen hoog te houden en ik moet zeggen, dat lijkt ons 

ondanks alle besmettingsgevallen onder leerlingen en leerkrachten, redelijk 
gelukt. Ik denk dat we trots mogen zijn op de wijze hoe het team, de 
ouders en leerlingen hebben gedacht in oplossingen en mogelijkheden. 
Allen mijn oprechte dank daarvoor! 

Fijn ook om te zien dat veel ouders de ouderenquête hebben ingevuld en 

dat de algemene oudertevredenheid hoog ligt. Gemiddeld geven ouders een 
8,1 als rapportcijfer! Leerlingen geven de school een gemiddelde score van 

8,8. Ook daar mogen we best trots op zijn! 

Klankbordbijeenkomst                                                                
In februari is er weer een klankbordbijeenkomst geweest. Hierbij waren 4 
ouders aanwezig. Een aantal van de besproken punten willen we met u 
delen.  

• Ouders (onderbouw) geven aan dat ze nog te weinig zicht hebben 
op wat er in de groep/hal gebeurt. Ze geven aan wel voldoende te 
worden geïnformeerd via de themabrief en het beeldmateriaal. Het 
fysiek aanwezig zijn wordt door sommigen gemist. Anderen geven 
aan het dat ze het juist positief vinden dat leerkrachten alle tijd 
voor de kinderen hebben en dat het voor kinderen overweldigend 

kan zijn wanneer er zoveel ouders tegelijk in het lokaal en de hal 

zijn. 

Als team hebben we besloten na iedere schoolvakantie een inloopmoment 
te plannen na schooltijd. Kleuters kunnen hun ouders dan een rondleiding 

geven en de groep/hal en verteltafel laten zien. 

• Er wordt door een ouder aangegeven dat er vaak een bericht per 
klas uitgaat als er kinderen in quarantaine moeten. Er wordt 
gevraagd naar communicatie naar alle ouders toe.  

Als team hebben we besloten dat we algemene coronaberichten naar alle 
ouders sturen, als er besmettingen zijn informeren we alleen de eigen 
groep.  

• Een ouder geeft aan dat er mogelijk toetsen zijn afgenomen door 
invalleerkrachten.  

Cito toetsen worden alleen afgenomen door de eigen leerkrachten. Een 
methode gebonden toets of een overhoring kan ook door een 

invalleerkracht worden afgenomen. 

 

 

Agenda  

 

21-25 maart                                                     

Week van de Lentekriebels   

24 maart                               

Kijkmiddag Blink   

8 april                                       

Palmpasen                                

14 april                                

Paasviering  

15 april                                      

Goede Vrijdag, alle kinderen vrij  

18 april                                   

Tweede Paasdag, alle kinderen vrij  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Een ouder merkt op dat ze moeite heeft met de gespreide eindtijden. 

Er zijn op dit moment geen gespreide eindtijden meer, wel hanteren we een inlooptijd tussen 8.15 uur en 8.30 

uur. We vragen iedereen om zich aan deze tijden te houden. We starten met de lessen om 8.30 uur! 

• Autoverkeer rond school blijft een probleem. Ouders geven aan dat het zorgelijk is dat dit aspect zoveel 
aandacht nodig blijft houden. Ouders vragen zich af of de straat afsluiten is een optie is. Misschien een 
petitie starten om de verkeersproblemen aan te pakken? 

Ook voor ons blijft de verkeerssituatie om de school een zorg! Wij zijn echter van mening dat ouders hier zelf een 
grote verantwoordelijkheid in hebben. Wilt u uw auto niet achter het hek plaatsen of achter de auto’s op de 
parkeerplaats? U kunt uw auto bij de kerk zetten, hier is genoeg ruimte! Ook leerlingen binnen de leerlingenraad 
geven aan aandacht aan de verkeerssituatie te willen geven, wordt dus vervolgd! 

• Complimenten voor het team. Er is veerkracht, er wordt voor elkaar klaar gestaan. We zijn blij dat er elke 
keer een oplossing gevonden wordt. 

Fijn om als team dit geluid te horen! We blijven ons best doen! 

 

Gewijzigd testbeleid  
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest 
te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Komende week krijgen de kinderen 
van groep 6 t/m 8 voor de laatste keer een aantal testen mee voor de momenten dat ze klachten hebben.   
 
 

Nieuws vanuit de AC  
De AC heeft op 14 maart voor het eerst na de laatste lockdown weer een live 
vergadering gehad in school. Het was goed en fijn om elkaar weer te spreken en 
zien. De afgelopen 2 jaar waren sobere jaren, ook voor de activiteitencommissie. 
We zijn trots en blij op alles wat we, ondanks alle coronamaatregelen, toch 
hebben kunnen organiseren voor de kinderen. We kijken positief naar de 

toekomst en gaan voor leuke, gezellig en mooie activiteiten met de kinderen én 
ouders! Graag nemen we jullie ook mee in de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes 
bij de AC. 
 
Nieuwe leden 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om je aan te melden als lid van de 

activiteitencommissie. We hebben 3 aanmeldingen ontvangen. Wendy en Merel zijn op 14 maart bij de 
vergadering geweest en zijn inmiddels aangesloten. Zij zullen de komende periode meelopen met een aantal 
activiteiten. Anita heeft zich ook aangemeld maar kon de laatste vergadering niet deelnemen. Zij sluit in een 

latere vergadering alsnog aan. 
 
Bag2School  
Heb je al last van de voorjaarsschoonmaak? En is de kledingkast al aan de beurt? Bewaar de 

zakken met oude  kleding dan even in je schuur of garage. De week ná de meivakantie hebben 
we weer een inzamelingsactie voor Bag2School. Als school krijgen wij voor elke kilo een bedrag 
dat ten goede komt aan de activiteiten die we organiseren voor de kinderen. Dus hoe meer 
kilo’s, hoe meer geld! Je kunt de zakken inleveren op school vanaf 9 mei 2022. 
 
Wil je meer weten over de inzameling van Bag2School en wat er verder met de kleding gebeurd? 
Kijk voor meer informatie op https://bag2school.nl/ 

 
Juffen- en meesterdag 
Vrijdag 20 mei is het weer juffen- en meesterdag. Vanuit de activiteitencommissie regelen we altijd een cadeau 

voor de juffen en meester. Dit kunnen cadeaus zijn voor de hele klas, zoals boeken of spelletjes, maar ook 
specifiek voor de juffen en meesters. Zo hebben we al eens een cadeaubon van 
ijssalon Rozeboom gegeven en vorig jaar hebben we de juffen en meesters 

verrast met een heerlijke slagroomtaart. Wat we dit jaar gaan doen houden we 

nog even geheim, de juffen en meesters lezen met deze nieuwsbrief mee       

 

Als ouder hoeft u geen cadeau mee te geven aan uw kind omdat het vanuit de 
activiteitencommissie al geregeld wordt. Uiteraard gaan we dit niet verbieden 
maar voel u vooral niet verplicht. Met een presentje zoals een leuke tekening of 
knutselwerkje zijn de juffen en meesters heel blij en dit wordt enorm 
gewaardeerd. 


