
Schooljaar 2020/2021 

We waren zo blij dat 

er eindelijk werd be-

sloten dat de basis-

scholen op 8 februari 

weer open mochten. 

Wat hebben we de 

kinderen gemist! Maar 

toen kwam de 

sneeuw en stond alles 

op z’n kop. Taxibusjes 

konden de kinderen 

niet ophalen en ook 

personeelsleden kon-

den niet naar school 

komen, dus moesten 

we besluiten de 

school weer te sluiten. 

Gelukkig duurde dit 

maar een paar da-

gen. We hebben in de 

tussentijd wel kunnen 

genieten van de 

sneeuw! Ook de 

schoolpleinen zagen 

er prachtig uit! 

Maandag was code 

rood afgegeven en 

moesten we, voor de 

veiligheid van ieder-

een, weer besluiten 

gesloten te blijven. 

Nu kunnen we met 

een gevulde school 

weer heerlijk aan de 

slag in de groepen, 

met inachtneming 

van de maatregelen 

die  u in onze brief 

heeft kunnen lezen. 

 

Personeel 

Tot nu toe is iedereen 

van ons, gelukkig, nog 

gezond. Er zijn wel wat 

ongelukjes geweest. 

Juf Estelle heeft een 

aanrijding gehad met 

de auto en daarbij een 

whiplash opgelopen. Het 

herstel zal nog wel even 

duren, maar af en toe 

mag zij een paar uurtjes 

op school komen. 

Juf Marion is gevallen op 

weg naar school en brak 

daarbij een botje in haar 

hand. Zij kon er nog wel 

mee werken. Gelukkig is  

het gips er nu weer af en 

gaat het een stuk beter. 

Juf Wilma is bij het op-

staan door haar voet 

gegaan en had zij een 

breukje in haar enkel. Zij  

moest een week met 

haar been omhoog. Ge-

lukkig kon zij veel werk 

vanuit huis doen. Inmid-

dels kan ze weer zonder 

krukken lopen.  

Er is ook leuk nieuws. Per 

1 februari hebben wij 

een nieuwe onderwijsas-

sistent in dienst: meester 

Rico van der Kroft. Hij zal 

op woensdag in groep 

Papegaai, donderdag in 

groep Toekan en vrijdag 

in groep Pelikaan assiste-

ren. 

 

Afstandsonderwijs 

Het was niet ideaal, 

maar zowel het perso-

neel als de kinderen (en 

hun ouders/verzorgers) 

hebben heel erg hun 

best gedaan om tijdens 

de lockdown toch tot leren 

te komen en bijeenkomsten 

en lessen via Teams bij te 

wonen. Toch zijn we alle-

maal blij dat de kinderen 

weer op school zijn en het 

normale dagprogramma 

kunnen volgen.  

 

Halen en brengen 

Omdat we nog steeds 

voorzichtig moeten zijn, zul-

len we voorlopig doorgaan 

met het verspreid halen en 

brengen door ouders/

verzorgers en taxi’s, zoals 

staat beschreven in de brief 

die 4 februari gestuurd is. 

Chauffeurs blijven zo veel 

mogelijk in de taxi’s en dra-

gen een mondkapje. Ou-

ders blijven op afstand van 

elkaar en personeel, komen 

niet naar de ingang van de 

school en gaan direct weg 

zodra het kind is gebracht/

gehaald. Contact met de 

leerkracht gebeurt zoveel 

mogelijk telefonisch. We 

moeten er met elkaar voor 

zorgen dat het veilig blijft 

voor iedereen. 

 

Rapporten 

U heeft allemaal het rap-

port van uw kind per post 

ontvangen. De rapporten 

worden met de ouders tele-

fonisch besproken. Wij stu-

ren u deze week nog een 

exemplaar van het rapport. 

Wilt u het ondertekenen en 

aan uw kind mee terug 

naar school geven? 
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Belangrijke data: 

 

22 t/m 26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

7 maart: afgelast 

City Pier City loop 

VERPLAATST NAAR 26 

SEPTEMBER 

 

11 maart 

Informatieavond 

AFGELAST 

 

1 april 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

Thema:  

Beroepen  

t/m 12 maart 

  VSO - EDB 

•  

SO -  Heliotrooplaan 


