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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  18	  februari	  

!	  GEEN	  opa-‐	  en	  oma	  middag	  
Vrijdag	  19	  februari	  
	  !	  Studiedag	  –	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  22	  t/m	  vrijdag	  26	  februari	  	  
!	  voorjaarsvakantie	  
	  	  

Verschillende	  schooltijden	  
Deze	  week	  mag	  iedereen	  hopelijk	  weer	  naar	  school.	  We	  
starten	  in	  drie	  groepen	  zoals	  jullie	  weten.	  Voor	  de	  duidelijkheid	  hier	  nog	  een	  keer	  het	  rooster.	  

	  
Inloop	   Starttijd	   OB	   MB	   TB	   BB	   Eindtijden	  

Vanaf	  
08:10	  uur	   08:20	  uur	   OB3	   MB1	   TB1	   BB1	   Ma-‐di-‐do-‐vr:	  14:05	  uur/wo:	  12:20	  uur	  

Vanaf	  
08:20	  uur	   08:30	  uur	   OB1	  /	  MOB	   MB3	   TB2	   BB3	   Ma-‐di-‐do-‐vr:	  14:15	  uur/wo:	  12:30	  uur	  

Vanaf	  
08.30	  uur	   08:40	  uur	   OB2	   MB2	   TB3	   BB2	   Ma-‐di-‐do-‐vr:	  14:25	  uur/wo:	  12:40	  uur	  

	  
!	  Dat	  betekent	  helaas	  dat	  sommige	  ouders	  
moeten	  wachten	  tot	  hun	  kind	  naar	  binnen	  

mag.	  Heel	  vervelend	  maar	  het	  is	  niet	  anders	  
helaas.	  
!	  Bij	  regen	  is	  er	  geen	  plek	  om	  binnen	  te	  

wachten,	  dus	  wees	  voorbereid	  en	  neem	  een	  
paraplu	  mee	  en	  kleed	  je	  warm	  aan!	  
!	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  kinderen	  op	  de	  

starttijd	  in	  de	  klas	  zitten.	  
	  
WEES	  OP	  TIJD!	  

	  	  
Snottebellenbeleid	  
Minister	  Slob	  heeft	  het	  zogenaamde	  

snottebellenbeleid	  aangepast.	  Kinderen	  
tussen	  de	  vier	  en	  twaalf	  jaar	  moeten	  bij	  alle	  
klachten	  die	  horen	  bij	  het	  coronavirus	  

thuisblijven	  en	  krijgen	  het	  advies	  om	  zich	  te	  
laten	  testen.	  Dat	  geldt	  dus	  ook	  voor	  

verkoudheidsklachten,	  zoals	  een	  loopneus,	  
neusverkoudheid,	  niezen	  en	  keelpijn.	  	  
Kinderen	  die	  af	  en	  toe	  hoesten	  of	  bekende	  

chronische	  luchtwegklachten,	  astma	  of	  
hooikoorts	  hebben	  zonder	  koorts	  en	  

benauwdheid,	  hoeven	  niet	  thuis	  te	  blijven.	  
Een	  kind	  met	  klachten	  dat	  niet	  is	  getest,	  mag	  

weer	  naar	  de	  kinderopvang	  of	  school	  als	  het	  
24	  uur	  volledig	  klachtenvrij	  is.	  
	  	  

Studiedag	  fout	  in	  kalender	  
Voor	  de	  zekerheid	  nog	  maar	  een	  keertje:	  op	  
de	  kalender	  staat	  een	  foute	  studiedag.	  

Correct	  is:	  op	  vrijdag	  19	  februari	  zijn	  alle	  
kinderen	  vrij	  –	  op	  maandag	  1	  maart	  
verwachten	  we	  iedereen	  op	  school!	  

	  	  
Warm	  aankleden	  
Nu	  we	  allemaal	  weer	  naar	  school	  gaan	  vragen	  

we	  jullie	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  je	  kinderen	  
warm	  aangekleed	  zijn.	  Voordat	  school	  start,	  
tijdens	  buiten	  spelen	  en	  na	  schooltijd	  zetten	  

we	  de	  ramen	  open	  om	  te	  luchten.	  Als	  de	  
kinderen	  zijn	  staat	  er	  wel	  een	  bovenraam	  

open	  maar	  staat	  ook	  de	  verwarming	  gewoon	  
aan.	  Desondanks	  zal	  het	  soms	  fris	  zijn	  in	  de	  
klas.	  
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Mooie	  nieuwe	  tentoonstelling	  
Willo,	  de	  moeder	  van	  Chloe	  en	  een	  van	  onze	  

TSA	  aanbieders	  heeft	  de	  vitrine	  in	  de	  hal	  
vrijdagmiddag	  opnieuw	  ingericht	  om	  de	  
kinderen	  welkom	  te	  heten.	  Het	  ziet	  er	  prachtig	  

uit!	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

Chromebooks	  terug	  
Graag	  willen	  we	  meteen	  de	  eerste	  dag	  dat	  we	  

weer	  naar	  school	  gaan	  alle	  uitgeleende	  
Chromebooks	  weer	  terug	  op	  school!	  
	  	  

Boeken	  mee	  naar	  school	  
Zorgen	  jullie	  dat	  je	  kind	  al	  het	  schoolmateriaal	  
wat	  het	  thuis	  heeft	  meeneemt	  op	  de	  eerste	  

schooldag?	  Dan	  kunnen	  ze	  goed	  aan	  het	  werk	  
☺	  nadat	  ze	  opnieuw	  kennis	  hebben	  gemaakt	  
en	  alle	  ervaringen	  hebben	  uitgewisseld.	  

	  
Rapporten	  
Bij	  de	  meeste	  groepen	  gaan	  deze	  week	  de	  

rapporten	  mee	  naar	  huis.	  De	  gesprekken	  
zullen	  volgende	  week	  of	  in	  de	  weken	  na	  de	  
voorjaarsvakantie	  plaatsvinden.	  

	  	  
	  


