
  

 
 

26 januari 2022 
 

AGENDA 
 

28 januari   Groep 8 naar Clusius College  wordt online, zie Social Schools 

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….. 
 

• Een aantal groepen les heeft gehad in het kader van Cultuur met Kwaliteit 

• Er ook een leuke online-muziekles werd gegeven in groep 7  

• Er helaas veel kinderen positief testen op Covid19 

• We ook veel medewerkers moeten missen 

• We blij zijn dat niet de hele klas meer in quarantaine hoeft 

• Helaas het gebrek aan invalkrachten ervoor zorgt dat er nog wel kans is dat groepen thuis 

komen te zitten omdat er nog leerkrachten besmet raken 

• We hopen dat we deze golf met elkaar snel te boven zijn 

• We iedereen willen bedanken voor de lieve woorden, chocolaatjes, bloemen en kaartjes 

• De medewerkers zich heel erg gewaardeerd voelen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

26 januari Isabella, groep 2 

26 januari Nova, groep 4 

27 januari Daniël, groep 8 



30 januari Eva, groep 1 

30 januari Renske, groep 8 

1 februari Seraja, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een peuter staat bij juf tussen de knieën. Juf knijpt haar knieën wat samen en grapt: “Ik ga 

je platmaken!” Waarop de peuter zegt: “Dat kan niet, daar zitten skeletten!” 

- Een kleuter is jarig en komt bij juf Helene voor een stempel op de verjaardagskaart. Juf 

Helene vraagt of hij nog een feestje gaat geven, waarop de kleuter zegt: “ja”. Juf Helene 

zegt verbaasd: “Ik heb helemaal geen uitnodiging gekregen!” Kleuter antwoordt: “Het is 

ook een kinderfeestje, geen juffenfeestje!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Coronabesmettingen en maatregelen daarna 

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord bij de persconferentie gisteravond, zijn de maatregelen 

voor het onderwijs aangepast. Het is fijn dat de groepen niet meer direct in zijn geheel in 

quarantaine hoeven als er een paar besmettingen zijn. 

Vandaag zal het crisisteam van ons bestuur nog een schrijven aan ouders/verzorgers doen 

uitgaan, m.b.t. de versoepelingen. 

Eerlijkheidshalve zeg ik dat het voor de kwetsbare medewerkers (zwangeren, verstoord 

immuunsysteem, binnenkort ingrijpende operatie) wel wat spannender is dat nu ook 

broertjes/zusjes van positief-geteste-kinderen naar school/opvang mogen, omdat onze 

ervaring is dat binnen gezinnen de besmettingen snel gaan. We vinden het fijn als u uw kind 

goed in de gaten houdt en bij klachten thuis houdt en gaat testen. Wilt u weten hoe een zelftest 

het beste gedaan kan worden, kijk dan bijvoorbeeld op: 

https://www.youtube.com/watch?v=aN6H2Tm3Ry4  

 

 

Rapporten en tien-minutengesprekken 

Vanmiddag zullen we met het team kijken naar nieuwe data voor het meegeven van de 

rapporten en de tien-minutengesprekken, in verband met de vele uitgestelde toetsafnames 

door de coronabesmettingen. De nieuwe data zullen via Social Schools bekend worden 

gemaakt. 

 

 

Afscheid juf Vanessa 

Helaas is juf Vanessa zelf ook geveld door corona en kan 

zij geen afscheid nemen van haar klas en ouders deze 

week. Maar juf heeft beloofd om binnenkort nog een 

keertje terug te komen zodat we haar persoonlijk kunnen 

uitzwaaien!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aN6H2Tm3Ry4

