
Schooljaar 2021/2022 

Het is overduidelijk lente, 

de zon doet haar best 

zich zoveel mogelijk te 

laten zien. Het lente-

groen steekt overal de  

k(n)op op.  Alles ziet er 

toch net wat gezelliger 

uit met een zonnetje er-

bij!  

 

Personeel 

Logopediste juf Yasmijn 

is gestopt bij logopedie-

praktijk Bomenbuurt, 

waardoor ze niet meer 

op onze school kon wer-

ken. Juf Marijn neemt 

het van haar over en is 

volop gestart. Zij werkt 

op alle dagen behalve 

woensdag. 

We hebben op dit mo-

ment geen conciërge. Er 

is een vacature en we 

hopen dat deze binnen-

kort vervuld zal zijn. 

Juf Marleen, de school-

maatschappelijk werk-

ster, werkt tijdelijk min-

der. Juf Ana zal een 

groot deel van haar 

werkzaamheden over-

nemen. 

 

Versoepelingen corona-

maatregelen 

Vanaf woensdag zijn 

alle maatregelen ge-

schrapt en kunnen we 

weer een beetje proe-

ven van het normale 

leven. Natuurlijk blijven 

we nog wel een beetje 

voorzichtig. De regels van nu 

zijn:  

 Bij klachten, testen 

 Corona: 5 dagen thuis, 

en je mag na 5 dagen 

weer naar school als je 

klachtenvrij bent. 

 

Preventief testen hoeft niet 

meer, we hebben nog wel 

testen op school aanwezig.  

We kunnen bij twijfel 

altijd nog een zelftest 

meegeven. 

 

Zoals eerder gemeld, 

blijven ouders en ver-

zorgers bij het brengen 

buiten, maar bij het 

ophalen mag u uw 

kind wel in school op-

halen. 

Op deze wijze starten we rus-

tig de dag op. 

 

Kijkdagen zwemmen 

Doordat de maatregelen zijn 

opgeheven was het ook 

weer mogelijk voor het 

zwembad om kijkdagen te 

organiseren. 

Heel fijn om te zien dat u 

daar ook gehoor aan heeft 

gegeven en dat u heeft kun-

nen zien hoe goed uw kind 

het doet in het zwembad. 

Er was een grote opkomst! 

Fijn dat deze activi-

teiten weer mogelijk 

zijn! 

 

Leerlingenvervoer 

Als het goed is ont-

vangt u dit weekend 

de aanvraagformulieren voor 

het leerlingenvervoer voor 

volgend schooljaar. 

Aanstaande maandag,  

28 maart geven wij de bijbe-

horende schoolverklaring 

mee aan de kinderen. De 

aanvraag kunt u samen met 

de schoolverklaring opsturen 

naar de gemeente. 

 

Week van de Lentekriebels 

Afgelopen maandag hebben 

we de ‘Week van de lente-

kriebels’ geopend op het 

schoolplein. Iedereen mocht 

iets roods aan en daar was 

massaal gehoor aan gege-

ven. Leuk! We hebben ge-

danst en gezongen en met 

de kinderen besproken wat 

lentekriebels zijn. Na afloop 

kregen de kinderen allemaal 

een verrassingstasje. Natuurlijk 

staat ook de rest van deze 

week in het teken van de Len-

tekriebels. 
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Belangrijke data: 

 

21 t/m 25 maart 

Week van de  

lentekriebels 

 

27 maart (dit week-

end!) 

Zomertijd gaat in 

15 april 

Goede Vrijdag 

School gesloten 

 

17 en 18 april 

Pasen 

School gesloten 

 

19 april 

Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 

21 april 

Kinderboerderij op 

school 

 

22 april 

Koningsspelen 

 

25 april t/m 6 mei 

Meivakantie 

 

28 maart t/m 22 april 

THEMA: Sprookjes 
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