
   
 

   
 

 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

 

           
                                                                                                                          Vrijdag 5 februari 2021 

We gaan weer open! 

Komende maandag 8 februari gaan de scholen in Nederland weer open! We zijn er blij mee! 

Inmiddels heeft u via email en Social Schools de nodige informatie ontvangen. Heel veel verschil met de 

situatie vóór deze lockdown is er niet. Zo hier en daar is het een en ander aangescherpt: looproutes, 

buitenspelen enz.  

Voor wat betreft het testen: Als er binnen een klas een besmetting is, dan gaat de hele groep in 

quarantaine. Indien geen klachten, kan men zich vanaf de 5e dag laten testen.  Bij een negatieve uitslag 

(op school graag laten zien!), mag de leerling weer naar school. Indien er niet getest wordt, dan blijft de 

leerling nog eens 5 dagen in quarantaine. Wat dit alles betekent voor u als gezin en eventuele broertjes 

en zusjes kunt u dan het best opvragen bij de GGD.  
 

Rapporten 

Zoals op de schoolkalender aangegeven, zouden we 8 februari het eerste rapport meegeven. U zult 

begrijpen dat dat niet kan. We gaan daarvoor in de plaats op 5 maart een aangepast rapport meegeven. 

Dit komt ook door het feit dat de halfjaarlijkse januari-toetsen niet konden worden afgenomen (zie 

hieronder).  De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de week van 8 maart, steeds 

online.  

De 10-minutengesprekken op 12 en 13 april komen dan te vervallen.  

 

Toetsen 

In week 3 en 4 zouden we de halfjaarlijkse toetsen van ons LeerlingVolgSysteem (de bekende CITO-

toetsen) afnemen. Dat kon uiteraard niet doorgaan. Ons bestuur heeft besloten dat we eerst weer 

inzetten op rust en regelmaat en aandacht voor het welzijn van onze leerlingen. Wanneer we de toetsen 

wél gaan afnemen, wordt later besloten.  

 

Studiedag 

In januari stond er een studiedag gepland voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5. Deze is 

verplaatst naar maandagmiddag 19 april, Te zijner tijd krijgt u een reminder, maar misschien verstandig 

op nu al vast op uw schoolkalender te markeren. 

 

Schoolreis groepen 1-2 

De schoolreis voor de groepen 1 en 2, wordt verplaatst (als hij tegen die tijd door mag gaan...) van 

dinsdag 22 naar maandag 21 juni. 

 

Speeltoestellen 

Dankzij een goede (financiële) samenwerking tussen onze school, ons bestuur en de gemeente 

Zwartewaterland, wordt er onder onze speeltoestellen (eindelijk) kunstgras gelegd.  



   
 

   
 

Helaas, het weer werkt niet erg mee. Na het klaar maken van de ondergrond ging het regenen en het 

werd vrijwel niet meer droog. Het is nu een grote modderbak. Daarom zullen de speeltoestellen tot 

nader order niet beschikbaar zijn voor onze leerlingen.  

 

Gevonden voorwerpen 

We hebben weer een grote hoeveelheid gevonden voorwerpen. Deze liggen uitgestald op tafels in de 

grote hal (sporthalkant), voor het raam. Als u iets van uw kinderen ziet, laat uw kind dan de voorwerpen 

even ophalen. Denkt u aan de 1,5 mtr afstand.... 

 

 

 

Terugkomavond groep 8 cursus 2019-2020 

Omdat er geen 'derden’ in school mogen komen, wordt de traditionele Terugkomavond van gr 8 (cursus 

2019-2020) geannuleerd. Of, en wanneer, hij wél kan plaatsvinden, kunnen we nu nog niet bepalen. 

 

Belangrijke data 

 

Februari   

 

maandag 8 

De scholen gaan weer open voor alle groepen – schooltijden als vóór deze lockdown 

 

Vrijdag 19 

Gr. 1-4 vrij 

 

Maandag 22 – vrijdag 26  

Voorjaarsvakantie 

 

  

 

       

       

 

 
 
 

  

 


