
  

 
 

19 januari 2022 
 

AGENDA 
 

20 januari   Muziek Culturele Vorming 

28 januari   Groep 8 naar het Clusius College  

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

  3 februari   Muziek Culturele Vorming 

  9 februari    Rapporten mee 

14 februari   Start 10-minutengesprekken 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

17 februari   Muziek Culturele Vorming 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Hoofdluiscontrole 

  2 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  4 maart   Leerlingenraadvergadering 

10 maart   Muziek Culturele Vorming 

11 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken 

24 maart   Muziek Culturele Vorming 

28 maart   Groep 7 theoretisch fietsexamen 

29 maart   Groep 8 gastles Verkeer van 8 naar 1 

 

WIST U DAT….. 
 

• Helaas het aantal besmettingen en leerlingen/leerkrachten in quarantaine als een tsunami-

golf aan het toenemen is 

• Van de medewerkers er nu tien afwezig zijn (7 besmettingen en 3 in quarantaine) 

• Het steeds moeilijker wordt om de onderwijs- en opvanggroepen te bemannen 

• We nogmaals dringend willen verzoeken om de leerlingen van de groepen 6,7,8 tweemaal 

per week te testen 

• Helaas ook steeds meer kinderen uit deze groepen hun mondkapje vergeten 

• We het fijn vinden als ouders/verzorgers hen helpen herinneren! 

• Er gelukkig veel reacties op de vraag voor hulp bij rondbrengen schriften/boeken 

binnenkwamen 

• Deze week de toetsweken zijn gestart 

• Deze toetsweken langer zullen gaan duren i.v.m. de besmettingen 

• Ook de Weken van de Mediawijsheid zijn gestart 

• U hier meer over heeft kunnen lezen op Social Schools 

• We hopen dat iedereen verder gezond blijft! 

• We gelukkig schoolfruit hebben om extra te boosteren       

• We extra boffen, want de kinderen krijgen vandaag een extra gezonde booster! 



• We namelijk allemaal getrakteerd werden op een flesje sap van Inyojuice 

• We de groene sap kregen van boerenkoolsap, bananenpuree, appelsap, kiwipuree en 

muntsap 

• De moeder van Nox en Dex ons hierop trakteerde 

• We dat heel lief vinden van haar! 

• De kinderen en juffen en meesters er lekker van hebben gedronken! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 januari Dagmar, groep 3 

23 januari Levi, groep 7 

24 januari Stan, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Isola in de peutergroep 

Crick in groep 1 

Jax in groep 3 

Puk in groep 6 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Coronabesmettingen en maatregelen daarna 

Zoals al eerder in deze Nieuwbrief staat, neemt het aantal besmettingen en quarantaines 

binnen ons kindcentrum heel snel toe. Er is sprake van een uitbraak.  

Op dit moment zijn 7 medewerkers besmet, 3 medewerkers in quarantaine (met een besmet 

gezinslid), 2 onderwijsgroepen in quarantaine en 2 peutergroepen. Het is nu heel erg moeilijk 

om de onderwijsgroepen en opvanggroepen bemand te krijgen. Het overgebleven personeel 

werkt heel hard en in dubbele shifts (bijvoorbeeld eerst voor de klas en gelijk door in de 

opvang), maar het wordt nu heel nijpend. 

Vandaag zal er met de GGD en het bestuur overleg zijn over de komende dagen, om te 

bekijken hoe en of we morgen en vrijdag nog kunnen draaien. We begrijpen dat deze situatie 

voor alle betrokkenen heel vervelend is en hopen dat het ons lukt om alles toch verantwoord 

te kunnen regelen. We doen ons uiterste best!   

 

Doordat er zoveel leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leerlingen afwezig zijn, zullen 

de toetsweken verlengd worden. Dit kan tevens betekenen dat de rapporten iets later worden 

meegegeven aan de kinderen. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 

 

Afscheid Vanessa 

In verband met het aankomende vertrek van juf Vanessa zullen de tien-minutengesprekken 

van deze groep eerder plaatsvinden, zodat juf Vanessa hier zelf nog bij aanwezig kan zijn. 

Woensdag 26 januari viert juf Vanessa haar afscheidsfeestje in de klas met de kinderen. 

 

 

 

 



Bijeenkomst parkeergroep 

Vrijdag jl. kwam voor het eerst de werkgroep Verkeer bij elkaar (school, ouders, buur). We 

constateren allemaal, vanuit ons eigen perspectief, dat er gevaarlijke situaties ontstaan bij het 

brengen en halen van de kinderen. Er is onder andere gesproken over de ligging van het 

zebrapad op de Museumweg, de parkeerproblematiek, gevaarlijke drukte bij de ingang bij het 

hek en de drukte op de stoep (door onder andere de coronamaatregelen). We houden u op de 

hoogte van de voortgang! 

 

Licht op de fiets 

Helaas zijn er veel kinderen die zonder verlichting fietsen. Vooral op weg naar school, in de 

ochtend, is het nog best donker en zijn ze slecht te zien! 

Het is fijn als u het licht op de fiets van uw kind controleert en ze er extra op wijst dat het 

belangrijk is om het licht aan te doen bij schemer en in de ochtend! 

 

 

 

 

 

 


