
NIEUWSBRIEF  
Voorjaarsvakantie 2022 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We ‘stormen’ bijna letterlijk de voorjaarsvakantie in. De afgelopen periode is weer voorbij gevlogen. Vanaf 

morgen ontvangt iedereen vakantie. We wensen iedereen een goede vakantie en hopen de kinderen weer 

te ontmoeten op maandag 7 maart.   

Personeel 
Juf Daniëlle heeft helaas vervelende klachten als gevolg van corona en zoals het er nu uitziet, zal juf 

Daniëlle ook na de voorjaarsvakantie haar taken nog niet direct op kunnen pakken. Een enorme 

tegenvaller! We bidden voor herstel en Gods nabijheid.   

Leesbingokaart 
Binnen de school geven we veel aandacht aan leesonderwijs en leesbeleving. Lezen is een fundamenteel 

onderdeel van de ontwikkeling van het (jonge) kind. Alle kinderen hebben vandaag een leesbingokaart 

ontvangen. Wanneer de kinderen deze leesactiviteiten uitvoeren en na de voorjaarsvakantie inleveren, 

ontvangen ze hiervoor een presentje! Het is fijn wanneer ouders hierbij even meekijken en hierin 

stimuleren om de activiteiten uit te voeren. De leesbingokaarten zijn ook als bijlage toegevoegd.  

Biddag 
Woensdag 9 maart vieren we biddag. Een moment waarin we bewust stil staan bij Gods trouw en hoe wij 

Hem kunnen dienen. Het thema is ‘Blijven bidden’, vanuit Daniël 6:1-29. Ds. Van Wijk zal deze dienst leiden. 

De dienst begint om 10.00 uur in de kerk bij de school en u bent ook welkom! U kunt zelf uw plaatsje 

opzoeken in de kerk. Na afloop is er op het schoolplein de gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie 

of thee. We zien uit naar uw komst! 

Versoepelen corona-maatregelen 
Landelijk vinden er verdere versoepeling van de maatregelen plaats. We zijn blij met dit nieuwe perspectief 

dat geboden wordt. Tegelijk kan deze ruimte, vanwege persoonlijke redenen, ook spannend zijn voor 

collega’s en ouders.  

Vervallen van mondneusmaskers en afstandsmaatregelen 

Vanaf de voorjaarsvakantie gaan we terug naar de ‘oude’ situatie wat betreft veiligheidsmaatregelen. De 

maatregelen mondneusmaskers en 1,5 meter afstand zijn geen verplichting meer. We geven wel ruimte 

aan collega’s, externen, kinderen en ouders om hier, vanwege persoonlijke redenen, aan vast te houden.  

Blijvende maatregelen 

Het (zelf)testen bij klachten; preventief testen in de bovenbouw en leerkrachten en de bestaande hygiëne- 

en ventilatiemaatregelen worden gecontinueerd. De gesprekken met ouders kunnen, met wederzijdse 

instemming van leerkrachten en ouders, weer op school plaatsvinden. We vinden het fijn wanneer 

daarvoor vooraf een afspraak wordt gemaakt. 

Start van de dag groep 1 t/m 4 

De kinderen van groep 0, 1 en 2 mogen op maandag en woensdag in de klas gebracht worden. Op de 

andere dagen komen de kinderen zelf naar binnen. Kinderen die nieuw zijn op school, mogen de eerste 

we(e)k(en) nog wel even in de klas gebracht worden.   

De kinderen van groep 3-4 komen na voorjaarsvakantie via de eigen ingang (oranje deur op het schoolplein) 

naar binnen en niet meer via de hoofdingang.  
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Typcursus 
Na de voorjaarsvakantie starten we met naschoolse ondersteuning bij het volgen van een typcursus. Dit is 

elke dinsdag van 14.45 – 15.15 uur. Deze naschoolse ondersteuning wordt gegeven door Marjolein 

Kolkman. Meer informatie leest u in de bijlage.  

Spelletjeskast 
In de maand januari en februari waren er enkele pauzes die erg regenachtig 

waren. Niet naar buiten kunnen, is natuurlijk heel jammer, maar in plaats 

van buiten samen spelen, werden er spelletjes uit de kast gehaald om 

binnen samen te spelen. 

Met spelletjes train je vaardigheden: kennis verdiepen, sociale banden 

versterken en tegelijkertijd veel plezier met elkaar maken.  

Zo ontstond het idee een spelletjeskast voor alle groepen in te richten.  

Er is een start gemaakt met de spelletjeskast met de spelletjes die we op 

school hebben. Toch is de kast nog lang niet vol.  

Onze vraag is: heeft u nog spelletjes of puzzels, die u niet meer gebruikt en 

waarvoor u een goede bestemming zoekt? Mogen wij deze op school dan 

gebruiken? Inleveren mag bij juf Dineke of juf Dorine. 

Extra bijlagen  
• Als bijlage ontvangt u een uitnodiging voor kinderen om tijdens de voorjaarsvakantie te sporten in 

de gymzaal.  

• Ook ontvangt u een bijdrage vanuit de GGD over de mogelijkheid om in contact te komen met de 
GGD over opvoeding, groei en andere vragen.  

 

Volgende Nieuwsbrief 
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief 

vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
 

 
 

Belangrijke data:  

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 
maart 

Voorjaarsvakantie 

Woensdag 9 maart Biddag 

Donderdag 10 maart Techniekles groep 5 

Dinsdag 15 maart Spreekuur GGD 
14.00 uur: voorleesfeestje groep 1 

Woensdag 16 maart Studiemiddag team – leerlingen ochtend gewoon school 

Vrijdag 18 maart Pannenkoekendag opa’s en oma’s – drive through 

Woensdag 23 maart 13.30-14.15 uur: voorleesfeestje groep 1 t/m 4, voor 
iedereen die wil 

Donderdag 24 maart Leerlingenraad 
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