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Terugblik activiteiten 

 

Helaas valt er weinig terug te blikken op activiteiten in deze 

maand. Geen handbaltoernooi, geen voorleesontbijt... 

 

Maar hopelijk heeft u wél veel voorgelezen, want dat is ook 

in deze tijd heel erg belangrijk en leuk om te doen!  

Ook online vindt u veel digitale prentenboeken en 

voorleesfilmpjes.. Bijvoorbeeld op de website van de 

bibliotheek of schooltv. 

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-

voorleesfilmpjes.html 

 

 

 

 
 

De persconferentie van 12 

januari heeft duidelijk gemaakt 

dat we op z’n vroegst 8 februari 

open mogen. Dat kan alleen als 

we allemaal goed de richtlijnen 

naleven: 

 Kinderen die klachten 

hebben blijven thuis! 

 Het advies is om kinderen 

met klachten ook te laten 

testen (ook onder de 12 jaar) 

 Zijn er gezinsleden positief 

getest op corona, geeft u dit 

dan direct door aan school.  

 Als er iemand in het gezin 

getest wordt blijft het hele 

gezin thuis, in afwachting 

van de uitslag. 

 Is het gezinslid negatief 

getest, dan kan het kind 

direct weer naar school.  

 Bij een positieve uitslag 

blijft het hele gezin 10 dagen 

thuis in quarantaine. 

We willen graag dat de scholen 

straks weer veilig open kunnen 

en dat alle leerkrachten en 

leerlingen veilig naar school 

kunnen.  

‘Better safe than sorry’ 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De bijzondere maand januari zit er bijna op. De kinderen hebben 

hard gewerkt, grotendeels thuis maar ook in de noodopvang op 

school. Complimenten voor u en uw kind(eren), maar ook voor de 

collega’s! 

De portfoliogesprekken in februari laten we doorgaan, maar 

uiteraard coronaproof. Het is belangrijk om samen met de 

leerkracht te bespreken hoe het gaat en wat uw kind nodig heeft in 

de komende periode. En natuurlijk hopen we van harte dat we 

veilig op 8 februari op school kunnen starten... 

Blijf ons volgen via e-mail en Parro, dan blijft u helemaal op de 

hoogte! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

 

 

Dank aan de AC voor de leuke attentie voor alle ouders en 

kinderen! Wat is iedereen goed bezig, complimenten voor 

alle harde werkers thuis en op school!  

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes.html


 

 

 

Studiedagen 19 februari/1 maart vervallen! 

 

In de jaarplanning waren voor het team twee 

studiedagen ingepland: op vrijdag 19 februari en 

maandag 1 maart a.s. (rondom de voorjaars-

vakantie) 

We hopen dan echter weer ‘live’ les te mogen 

geven. Dan vinden we het geen goed idee om 

direct 2 lesdagen te missen na zo’n lange periode 

van thuisonderwijs. Vandaar dat we de 

studiedagen uit de planning halen. Zegt het voort!  

Mocht dit voor u problemen geven, neem dan contact 
op met de directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de AC  

Vanuit de penningmeester komt de herinnering 

voor de betaling van de ouderbijdrage (45,- euro 

per kind).  

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op 

IBAN NL93 RABO 0311 4039 80 t.g.v. st. obs ‘t 

Kruisrak onder vermelding van naam en groep 

van uw kind(eren). Betaling in termijnen of 

contante betaling is ook mogelijk. Voor nieuwe 

leerlingen (na 1 januari 2021) geldt een bedrag 

van 30 euro. 

 

 

 

Oud papier inzameling gestopt! 
 

Helaas hebben we sinds 1 januari geen grote 

papiercontainers meer. Wij kunnen uw oud 

papier dus niet meer in ontvangst nemen. Het 

beleid van de gemeente is veranderd, scholen en 

verenigingen krijgen geen geld meer voor het 

ingezamelde oud papier; de containers zijn 

opgehaald. Wij zamelen alleen ons eigen oud 

papier in,  hiervoor hebben we de bekende 

kliko’s met blauwe deksel gekregen. 

Dank voor het sparen voor de school! 

 

 

 

 

 

 

U kunt ons vinden 
op Facebook, 
Twitter en op 
Instagram! 

 

Personeelszaken 

 

Groep 1a, de instroomgroep, start na de voorjaarsvakantie. Hiervoor komt de 

ruimte van de taalklas beschikbaar, bij de ingang van de kleuters.  

Anne Wolbeek (ma t/m do) en Bea van Laar (vrijdagochtend) begeleiden 

groep 1a. Samen met Gina en Hellen zijn ze verantwoordelijk voor de 

instroomgroep.  

In groep 4 mag Bianca vanaf 1 maart a.s. niet meer voor de groep. Dit zijn in 

coronatijd de richtlijnen voor zwangere leerkrachten. Vanaf 28 weken 

zwangerschap gaat zij vervangende werkzaamheden doen. We zijn blij dat de 

vacature vervuld is. Per 1 maart komt dhr. Jos Garthoff op maandag en 

dinsdag voor de klas.  

Welkom aan alle nieuwe teamleden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te noteren.. 
donderdag  11 februari portfolio’s gaan 

mee naar huis 

vanaf maandag 15 februari      portfoliogesprekken 

(telefonisch of 

online) 

maandag 22 februari t/m  Voorjaarsvakantie 

zondag 28 februari 

 

Wijziging jaarplanning: 

De studiedagen van vrijdag 19 februari en van 

maandag 1 maart vervallen! 

We verwachten alle kinderen deze dagen dus op 

school! 


