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Het is een roerige tijd 

met de oplopende co-

ronabesmettingen. Soms 

kunnen we niet anders 

dan één of meer groe-

pen thuis laten blijven, 

omdat er teveel be-

smettingen zijn in die 

groep, of omdat er leer-

krachten in quarantaine 

moeten of ziek zijn. 

We doen ons best om zo 

min mogelijk de groe-

pen thuis te houden, 

maar met zoveel zieken 

kunnen we soms echt 

niet anders. 

We rekenen op uw be-

grip (bedanken u hier 

ook voor!) en vragen u 

alert te blijven op klach-

ten bij uw kind. 

Wanneer uw kind klach-

ten heeft moet het thuis-

blijven, tenzij hij/zij een 

negatieve zelftest heeft. 

Het kan echter  voorko-

men dat we  alsnog   

bellen om uw kind op te 

laten halen bij  aanhou-

dende verkoudheids-

symptomen, zoals de 

hele dag niezen, sniffen, 

loopneus.   

Bij een positieve zelftest 

moet u alsnog bij de 

GGD laten testen. 

Uw kind blijft vanaf de 

dag met een positieve 

zelftest 7 dagen thuis/ in 

quarantaine en vervol-

gens 24 uur klachtenvrij. 

De groepen van de 

midden– en bovenbouw 

krijgen wekelijks een 

aantal testen mee naar 

huis.  

We vragen u deze voor 

schooltijd af te nemen, 

dat geeft net iets meer 

zekerheid. 

Naast de bekende klachten, 

is misselijkheid en buikpijn ook 

een symptoom van corona.  

Nogmaals, we begrijpen dat 

het allemaal niet fijn is, we 

hopen dan ook dat we snel 

over de ‘piek’ heen zijn. 

 

Diplomazwemmen 

Gelukkig ook ander nieuws 

dan corona: 

Vorige week hebben leer-

lingen uit de Albatros en Toe-

kan een zwemdiploma ge-

haald. 

A, B en sommige leerlingen 

zelfs hun C diploma!  

Gefeliciteerd!!! 

We zijn trots op jullie! 

 

De gezonde 

school 

Met elkaar 

doen we ons 

best om een 

gezonde 

school te zijn. 

Gezond zijn betekent: hoe 

gaan we met elkaar om, hygi-

ëne afspraken, gezonde voe-

ding, gezond leven.  

Op school geven we daar les 

in, bijvoorbeeld met de nieu-

we methode  KWINK, door te 

bespreken hoe we ons gedra-

gen tijdens een wandeling of 

wanneer we boodschappen 

gaan doen. 

Ook leren we wat gezonde 

voeding is, door te koken, 

smaaklessen, het eten van 

groente en fruit dat ze 3 da-

gen per week op school krij-

gen.  

Daarnaast willen we ook, sa-

men met u,  het goede voor-

beeld geven.  

Een van de dingen hierin is de 

rookvrije school. 

Laten we er dus voor zorgen 

dat bij school, 

een rookvrije 

omgeving, 

geen sigaret 

wordt opge-

stoken of gerookt wordt. 

 

Social Schools 

Wij zijn heel blij met Social 

Schools. Bijna alle ouders gebrui-

ken de app, zodat we snel met 

elkaar kunnen communiceren. 

Ook is het fijn dat we met Social 

Schools kunnen laten zien wat we 

allemaal doen op school.  

Het gevaar is echter wel dat het 

lijkt alsof we 24 uur per dag be-

reikbaar zijn. Dit is natuurlijk niet 

zo en hierin moeten we elkaar 

ook beschermen! 

Wanneer u een vraag heeft, kunt 

u deze via Social Schools stellen, 

maar laten we met elkaar afspre-

ken dat we dit alleen doorde-

weeks en overdag doen. 

Houdt u er rekening mee dat een 

leerkracht niet altijd direct kan 

reageren, omdat we lesgeven. 

Als het echt dringend is, kunt u 

natuurlijk altijd naar school bellen 

tussen 8.00 en 16.30 uur. 

Wanneer er iets dringends is tij-

dens het weekend, kunt u het 

natuurlijk wel in Social Schools 

melden, maar ook dan is het niet 

altijd vanzelfsprekend dat er di-

rect een reactie komt. 

Ziek-/afmeldingen horen we 

graag telefonisch. 

 

Enquête oudertevredenheid 

U heeft op 21 januari per mail 

een uitnodiging ontvangen om 

mee te doen aan het ouderte-

vredenheidsonderzoek. Heeft u 

de online vragenlijst al ingevuld? 

Het is fijn als veel ouders de en-

quête invullen, zodat we een 

goede terugkoppeling krijgen. 
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Belangrijke data: 

 

 

 

 

14 februari 

Valentijnsdag 

 

 

 

 

Vanaf 14 februari is het 

nieuwe thema: 

Sport 
(met nog een beetje de 

Olympische spelen) 

 

 

 

28 februari t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

13 maart 

City-Pier-City Loop 

(nog niet zeker of deze 

doorgaat) 

  VSO - EDB 

•  

SO -  Heliotrooplaan 


