
                                    

 

 

    

                                                10 februari 2022 

Corona update 
In de afgelopen periode hebben we helaas met veel ziekte 
van leerkrachten en leerlingen te maken gehad. In de meeste 
gevallen hebben we voor inval gezorgd, maar merken dat dit 
soms niet meer te realiseren is. 
Doordat er momenteel redelijk veel kinderen thuis zitten en 
de leerkrachten tussendoor bij de kinderen toetsen moeten 
inhalen, wordt het helaas niet meer realiseerbaar om in het 
(t)huiswerk te voorzien.  
 
Ziekte juf Annemarie 
Juf Annemarie is al een geruime tijd niet op school geweest 
vanwege de gevolgen van het Corona virus. Het herstel loopt 
helaas niet zo vlot als zij zelf had gehoopt. 
Juf Annemarie zit nu in een herstel traject en hoopt zo snel 
mogelijk weer op de werkvloer te zijn. Tot die tijd doen we er 
alles aan om inval voor de groep te krijgen. 
In de klas hebben de kinderen al iets gemaakt voor hun juf. 
Via deze weg wensen wij juf Annemarie beterschap en een 
goed herstel.  
 

 
 
JOGG Zwartewaterland 
Zwartewaterland is sinds maart 2019 officieel een JOGG 
gemeente geworden.  JOGG is een landelijke beweging, 
waarbij partners zich inzetten om gezond eten en bewegen 
voor jongeren (0- 19 jaar) gemakkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Lokale partijen werken samen aan het creëren van 
een leefomgeving waarin jongeren gezond kunnen 
opgroeien. In de bijlage kunt u in de update lezen wat ze in 
de afgelopen periode hebben gedaan. 

Verkeerssituatie 
Een aantal ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar 
school. In de afgelopen weken zijn er een aantal signalen 
binnen gekomen over gevaarlijke verkeerssituaties. Het gaat 
met name om de fietsers die in de Prinsenstraat rijden en de 
aankomende/vertrekkende auto’s. Tot nu toe gaat het 
gelukkig goed, maar enkele fietsers zijn bijna aangereden. 
Indien u parkeert aan de Prinsenstraat, wilt u dan opletten 
op het andere verkeer of parkeer uw auto op de grote 
parkeerplaats bij de sporthal. 
 
10-minuten gesprekken 
Na de voorjaarsvakantie staan de 10 minuten gesprekken 
gepland. Morgen tijdens de studiedag zullen we beslissen 
hoe deze gehouden gaan worden. Volgende week zult u 
hierover een uitnodiging via Social Schools ontvangen. De 
gesprekken van groep 8 zullen 20 minuten duren i.v.m. het 
schooladvies en het aanmelden voor het Voortgezet 
Onderwijs. 
 
Bijzondere data: 
 
11 februari: Studiedag (analyse van de Cito gegevens) 
 
14 februari: Rapport mee 
 
18 februari: Klassenshow groep 1/2 a (gecanceld)  
 
21 februari: Start van de voorjaarsvakantie 
 
28 februari + 1 maart: 10 minuten gesprekken 
 

 
 
 

  

 


