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Beste ouders verzorgers, 

Dank voor uw begrip en steun. 
Het is niet altijd makkelijk invallers te vinden bij 
zieke leerkrachten en/of leerkrachten die in 
quarantaine zijn om welke reden dan ook. 

Als school kiezen we er bewust voor om de 
groepen niet te mengen met als reden: 

• Te grote groepen 

• Kans op besmetting  
(griep en of covid 19) is groot 

Vandaar dat een groep bij afwezigheid van de 
leerkracht en er geen vervanging is, thuis zal zijn. 

Aantal besmettingen in school 
We merken dat het aantal besmette leerlingen 
op loopt. 

De GGD regels/RIVM veranderen steeds. 

• We gaan uit van de informatie die de GGD 
ons geeft. We houden ons ook aan de 
adviezen/richtlijnen en wettelijke afspraken. 

• Hoe lastig het voor u en ons is, veiligheid en 
gezondheid gaat boven alles. 

• Bedankt voor uw begrip. 

• U mag helaas het terrein niet op. 

• Alleen op afspraak mag u de school in. 

Mondkapje 
Van de groepen 6, 7 & 8 dragen alle leerlingen 
een mondkapje in school, in de gangen. 

• Ook alle volwassenen in school. 

• Als de leerlingen zitten mag het mondkapje af. 

• Wij zien dat veel leerlingen voorzichtig zijn en 
zich houden aan de regels. 

Zelftesten 

• De leerlingen van groep 6, 7 & 8 krijgen 
vandaag (9 december) 10 zelftesten mee. 

• De testen zijn voor tot en met de eerste week 
van januari 2022. 

 
Kerstviering 
Helaas kunnen we nog geen zinnig woord zeggen 
over de kerstviering. De planning is onder 
voorbehoud. 

• Een alternatief is dat we op 20 december 
een lunch om 12.00 uur of een ontbijt om 
8.30 uur hebben. 

• De leerlingen verzorgen zelf een eigen 
kerstontbijtje en nemen deze mee naar 
school. 

• De leerlingen mogen in feestkleding naar 
school komen. 

• U hoort nog van ons volgende week, na 13 
december, wat er exact wordt gedaan. 

• De avondviering  gaat in ieder geval niet 
door i.v.m. de veiligheid voor de 
leerkrachten en leerlingen. (U mag het 
terrein niet op en we zien niet waar de 
leerlingen naartoe lopen). 

 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 

 

•  9 dec Groep 7 en 8 op excursie 

    naar Boerhaave 

• 22 dec Onder voorbehoud 

Leerlingen vanaf 12.00 uur lesvrij,  

Ontbijt of lunchkerstviering 

• 24 dec Leerlingen lesvrij 

• 27 dec t/m 9 jan Kerstvakantie 

•  10 jan Eerste schooldag 2022 
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