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Beste ouders, verzorgers,
Wat een bijzondere periode hebben we momenteel. Terwijl het land open gaat, loopt de school leeg. De
afgelopen weken is ongeveer 30% van de kinderen positief getest en zijn er 6 personeelsleden afwezig of
afwezig geweest. Diverse groepen hebben 1 of meerdere dagen noodgedwongen thuis moeten zitten .
We hopen oprecht dat dit na de voorjaarsvakantie anders is en dat we iedereen weer op school kunnen
ontmoeten.
Covid maatregelen na de vakantie.
Om ons heen worden de maatregelen afgeschaald. Voor ons op school betekent dit ook dat we ons gaan
bezinnen op de nut en noodzaak van diverse maatregelen. De basismaatregel, bij klachten, blijf thuis, zal in
ieder geval blijven gelden. Ook het regelmatig testen blijft voor kinderen van groep 6 en hoger.
Voor nu is er nog niet een vernieuwd protocol voor het onderwijs uitgegeven. Wel verwachten we hier een
aantal versoepelingen. We wachten dit rustig af. De situatie waar we nu inzitten maakt dat we in eerste
instantie na de vakantie nog doorgaan met de huidige afspraken. Mocht de rust zijn wedergekeerd, zullen
we zo snel mogelijk de versoepelingen die worden doorgevoerd laten ingaan.
Oudergesprekken
Na de voorjaarsvakantie gaan we u opnieuw uitnodigen voor de oudergesprekken. Dit geldt uiteraard
alleen voor iedereen die nog geen gesprek heeft gehad. Hou Parro goed in de gaten voor de uitnodiging.
De rapporten gaan na het gesprek mee met de kinderen die deze nog niet hebben ontvangen.
Personeelsnieuws
Juf Annemiek, die vanaf januari Marianne Boonstra ondersteunde bij de interne begeleiding, heeft een
nieuwe baan. Dit betekent dat ze na een korte periode bij ons, alweer gaat verkassen. We wensen haar
veel succes bij haar nieuwe uitdaging op de Vensterschool in Noordwolde. Haar taken worden na de
voorjaarsvakantie overgenomen door Debbie van Kammen. Zij zal zich binnenkort voorstellen.
Belangrijke datums
21 februari:

Start voorjaarsvakantie

1 maart:

Studiedag 2 team, alle kinderen vrij van school

2 maart:

juf Astrid jarig

21 maart:

Overleg oudervereniging

24 maart:

juf Aliet jarig

Fijne vakantie!!

