
                                    

 

 

    

                                              24 september 2021 

Corona maatregelen 
Zoals u heeft vernomen zijn de corona maatregelen 
versoepelt. De maatregel t.a.v klachten passend bij het 
coronavirus blijven van kracht. De beslisboom (bijlage) kan 
hierbij ondersteunend gebruikt worden.  
Vanaf maandag 27 september maken we een stapje terug 
naar het “oude normaal” bij de start van de school. 
Om 8.15 uur staat de pleindienst op het plein. De kinderen 
van groep 1, 2 en 3 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. 
Om 8.25 uur (eerste bel) mogen de kinderen van groep 4 t/m 
8 naar binnen, en kunnen de lessen om 8.30 uur (tweede bel) 
starten. Op het plein mogen de ouders afscheid nemen van 
de kinderen.  
 
Klassenshow groep 1/2 B 
Vandaag was de klassenshow van groep 1/2B. Zij gaven een 
voorstelling over het sprookje Doornroosje. Doornroosje 
prikte zich aan het spinnenwiel waarna ze 100 jaar in slaap 
viel. Een prins had haar weer wakker gekust, waarna ze nog 
lang en gelukkig leefden. De kinderen van groep 1 en 2 
hebben het super goed gedaan. De ouders van groep 1/2B 
hebben de voorstelling kunnen volgen via een livestream. 

 
 
Kinderpostzegelactie 
Op woensdag 29 september start de kinderpostzegelactie 
voor de groepen 7 en 8, en loopt t/m 6 oktober. Het thema 
van dit jaar is “Geef meer kracht”. 
De kinderen krijgen in de klas instructie van de leerkracht. 
Vanaf woensdag 29 september mogen de kinderen starten 
met de verkoop van de kinderpostzegels. 
Op de website www.kinderpostzegels.nl kunt u nog meer 
informatie vinden. 

Fun & Forget 
De buurtsportcoaches en het jongerenwerk van de gemeente 
Zwartewaterland organiseren samen het steunpunt 
Mantelzorg weer een aantal activiteiten. In de bijlage kunt u 
hier meer informatie over lezen. 
 
Informatieavond over opvoeden 
Gemeente Zwartewaterland organiseert op 6 oktober een 
infoavond over opvoeden voor ouders en professionals 
waarbij een aantal onderwerpen centraal staan. In de bijlage 
kunt u meer over de inhoud over de infoavond lezen. 
 
 
Belangrijke data: 
 
24 september: klassenshow groep 1/2B 
 
29 september: Start kinderpostzegel 
 
5 oktober: Dag van de leraar 
 
6 oktober: Start Kinderboekenweek 
 
15 oktober: Klassenshow groep 7 en 8 
 
16 oktober: Herfstvakantie 
 
 

 
 
                                                  
     

 

 

http://www.kinderpostzegels.nl/

