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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  17	  maart	  

!	  Montessoridag	  
Donderdag	  18	  maart	  
!	  start	  nieuwe	  muziekstagiaire	  

	  	  
Info	  van	  GGD	  voor	  ouders	  
Bij	  deze	  nieuwsbrief	  zit	  een	  brief	  van	  de	  GGD	  

voor	  ouders	  met	  een	  toelichting	  op	  het	  testen	  
van	  kinderen	  en	  het	  feit	  dat	  dit	  niet	  verplicht	  
is	  en	  alleen	  met	  toestemming	  van	  

ouders/verzorgers	  gebeurt.	  
	  	  
Contact	  met	  ouders	  

Veel	  ouders	  en	  leerkrachten	  missen	  het	  
informele	  contact	  met	  elkaar	  aan	  het	  begin	  of	  
het	  einde	  van	  de	  schooldag.	  Dat	  geldt	  vooral	  

voor	  de	  MB,	  TB	  en	  BB	  omdat	  de	  OB	  de	  
kinderen	  natuurlijk	  elke	  ochtend	  buiten	  staan	  
op	  te	  wachten	  en	  alle	  ouders	  kunnen	  zien	  en	  

spreken.	  
De	  leerkrachten	  van	  de	  andere	  bouwen	  zullen	  

ook	  met	  regelmaat	  buiten	  te	  staan	  aan	  het	  
einde	  van	  de	  dag.	  Aarzel	  niet	  om	  gewoon	  even	  
te	  kletsen	  of	  iets	  te	  vragen.	  Dat	  is	  het	  moment	  

dat	  ze	  tijd	  voor	  jullie	  hebben.	  
	  	  
Kunst	  van	  MB1	  	  

gemaakt	  met	  invaller	  Karin	  van	  der	  Hilst.	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
Uitstapjes	  en	  kamp	  

Voor	  groepsactiviteiten	  buiten	  de	  school	  zoals	  
schoolreisjes,	  excursies	  en	  schoolkampen	  
geldt	  in	  eerste	  instantie	  het	  dringende	  advies	  

van	  de	  overheid	  om	  de	  reisbewegingen	  zoveel	  
als	  mogelijk	  te	  beperken.	  AWBR	  volgt	  dit	  
advies.	  Er	  zullen	  dan	  ook,	  rekening	  houdend	  

met	  de	  noodzaak	  tot	  het	  tijdig	  
boeken/annuleren	  van	  dergelijke	  activiteiten,	  
in	  de	  periode	  tot	  de	  zomervakantie	  geen	  

excursies	  en	  schoolreisjes	  plaatsvinden.	  Indien	  
het	  advies	  van	  het	  RIVM	  hierover	  voor	  die	  tijd	  
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gewijzigd	  wordt,	  zal	  alsnog	  bekeken	  worden	  
wat	  er	  mogelijk	  is.	  

	  	  
Voor	  wat	  betreft	  het	  kamp	  van	  groep	  8	  
hebben	  we	  met	  de	  AWBR	  directeuren	  

besproken	  of	  we	  gezien	  hun	  bijzondere	  positie	  
een	  uitzondering	  voor	  de	  leerlingen	  van	  groep	  
acht	  kunnen	  maken.	  Dit	  lijkt	  ons	  mogelijk,	  op	  

voorwaarde	  dat	  een	  schoolreis/-‐kamp	  voor	  
groep	  acht	  veilig	  en	  verantwoord	  
georganiseerd	  kan	  worden	  op	  een	  hiervoor	  

geschikte	  accommodatie	  en	  dat	  alle	  betrokken	  
medewerkers	  hiermee	  akkoord	  zijn.	  Voor	  een	  
dergelijke	  evenement	  gelden	  dan	  de	  

algemene	  uitgangspunten	  voor	  binnen	  en	  
buiten	  zoals	  te	  vinden	  op	  de	  RIVM-‐website	  
(https://www.rivm.nl/coronavirus-‐covid-‐

19/kaders-‐coronamaatregelen/generiek-‐kader	  
of	  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c

oronavirus-‐covid-‐19/uitgelicht-‐
corona/bronbestand	  ).	  AWBR	  laat	  het	  aan	  de	  

schooldirectie	  over	  om	  hierover	  te	  beslissen.	  
Met	  de	  BB	  collega’s	  gaan	  we	  proberen	  dit	  te	  
organiseren	  op	  de	  Meidoorn.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Landelijke	  opschoondag	  
Op	  20maart	  is	  het	  weer	  Landelijke	  

Opschoondag.	  Door	  corona	  ziet	  het	  er	  dit	  jaar	  
anders	  uit.	  In	  plaats	  van	  grote	  opschoonacties	  
op	  en	  rondom	  school,	  vragen	  we	  leerlingen	  en	  

ouders	  thuis	  een	  opschoon-‐ommetje	  maken.	  	  
Kom	  ook	  in	  actie	  tegen	  zwerfafval.	  Loop	  jij	  
iedere	  dag	  een	  blokje	  om?	  Of	  laat	  je	  de	  hond	  

uit?	  Maak	  er	  –	  rekening	  houdend	  met	  corona	  -‐	  
een	  opschoon-‐ommetje	  van	  en	  geef	  het	  door.	  
Zo	  maak	  je	  van	  jouw	  buurt	  een	  echte	  

zwerfafvalvrije	  schoonheid.	  Meld	  nu	  een	  
Landelijke	  Opschoondag-‐actie	  aan.	  Deel	  na	  je	  
actie	  je	  foto	  mét	  #verliefdopjebuurt	  op	  social	  

en	  inspireer	  zo	  buren,	  vrienden,	  familie	  en	  
collega’s	  om	  ook	  in	  actie	  te	  komen.	  
	  

	  
	  

	  


