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zo nabij dat we het overzicht kwijt zijn. We moeten
kunnen zien waar leerlingen naar toe lopen.
Dat het voortgezet onderwijs onder voorwaarden
kennismakingsactiviteiten voor leerlingen van
groep 8 mogen verzorgen.
Leerlingen vanaf groep 1 t/m 5 nu ook 2x per week
een zelf test mee krijgen.
U de school in mag onder strikte afspraken.
Ouders van nieuwe leerlingen mogen een week
mee de school in.
Meelopen in school:
Om de zelfstandigheid te behouden, de rust en
het op tijd starten van de lessen hebben wij als
school gekozen voor het volgende :
•

Datum: 26 februari 2022
Nummer: 14
Agenda:
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• 28 februari: corona versoepelingen
• 7 mrt: Week van de oudergesprekken
• 7 mrt: Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00
uur lesvrij
• 14 maart t/m 21 maart: rapporten inleveren
• 15 t/m 18 april: Paasvakantie
• 19 april: Studiedag, leerlingen lesvrij
• 20 t/m 22 april: Eindtoets groep 8
• 22 april: Koningsdag
• 25 april t/m 6 mei: Meivakantie

Omdat wij ook begrijpen dat het leuk is om uw
kind(eren) naar de klas te brengen hebben we een
schema gemaakt. (zie boven)
Wij wijzen u er extra op :
•
•
•

Week van de oudergesprekken
In de week van 7 maart zijn de oudergesprekken.
Als u nog geen afspraak heeft gemaakt, wilt u dat
dan nog via Parro doen? 2 maart sluit de
inschrijving!
Rapporten inleveren: in de week van 14-21maart.
Nieuwe maatregelen na persconferentie
Wij zijn blij dat wij u kunnen vertellen dat na de
krokusvakantie (28 februari) de maatregelen iets
versoepeld kunnen worden.
Wat verandert er:
• Dat de leerlingen vanaf groep 6 en medewerkers
geen mondkapje meer hoeven te dragen;
• Dat u uw kind(eren) weer op het schoolplein mag
uitzwaaien en ontvangen.
Maar wij vragen u sta zodanig op het plein dat
leerkrachten het overzicht houden, kom dus niet

Op maandag: mogen de ouders van groep
1/2 en 3 mee naar binnen
Op dinsdag: groep 4 en 5
Op woensdag: groep 6
Op donderdag: groep 7
Op vrijdag: groep 8
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dat de inloop van 8.00 u- 8.10 u is.
Om 8.15 u starten de lessen. U dient het
pand dus om 8.10 u te hebben verlaten.
U uw kind niet helpt met de jas en tas.(dit
voor de zelfstandigheid, de juffen/meesters
kunnen niet 30 leerlingen met tassen en
jassen helpen)
De gangen smal zijn vandaar deze verdeling.
(Kiss and walk away)
U altijd een afspraak na school kunt maken
met de leerkracht.

Wat verandert er niet?
Heeft uw kind klachten, houd uw kind thuis en volg
de regels van de Rijksoverheid;
De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen regelmatig
zelftesten mee;
Wij houden de richtlijnen van de Rijksoverheid aan;
Het niet zomaar altijd naar binnen mogen in de school.
Dit doen wij in eerste instantie om toch nog voorzichtig
te zijn. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat het op
deze manier naar school brengen voor leerlingen,
leerkrachten en ouders rustiger verloopt en de
zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd wordt.
De lessen starten ook op tijd!
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• Heeft u vragen /opmerkingen, doe dat a.u.b. niet in de
deur om 8.00u. App /bel/ mail de juf of maak een
afspraak.
Themaochtenden
We mogen weer themaochtenden organiseren.
Heeft u een idee, geef het aan bij juf Conny of
Sascha.
Informatie volgt z.s.m.
Kamp en schoolreis
Zo als het er naar uit ziet mogen we weer op
schoolreis en kamp.
We kunnen niet op schoolreis en kamp als we uw
bijdrage niet hebben ontvangen.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage te betalen?
U heeft de brief reeds ontvangen namens de OV.
Kunt u het niet betalen meldt het dan aan juf
Conny.

Ingezonden berichten
Van de bibliotheek
Kinderen hebben vaak mooie verhalen. Hoe leuk is
het om je eigen boek te schrijven en tekenen!
In de bibliotheek kun je digitale verhalen leren maken.
Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws
Groet en veel leesplezier!
van Connie (Leesconsulent op school)
Workshopserie Samen door de tropenjaren
Bijgaand sturen wij u de flyer Samen door de
tropenjaren. Een zeer interessante workshop voor
ouders met minstens 1 kind tussen de 0 en 6 jaar.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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