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Aangepaste coronamaatregelen 
 
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te 
vervallen. Dit houdt in dat u als ouder vanaf maandag 27 september weer het schoolplein kunt 
betreden.  

 De ouders van de kinderen uit de groepen 5 & 6 mogen het schoolplein oplopen en hun 
kinderen afleveren bij de ingang. U kunt uw kind om 15:00 ook weer op het schoolplein 
ophalen. 

 De ouders van de kinderen uit de groepen 3 & 4 mogen gebruik blijven maken van de 
hoofdingang. 

 Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 & 2 blijft zoals het nu is. De kinderen 
worden door de leerkrachten opgehaald en bij het weggebracht bij het hek. 

Alle oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden. Wel blijven wij de mogelijkheid 
bieden om via Teams het gesprek met ons te voeren.  
 
Kind positief getest? 
Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele 
groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal 
naar school. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel 
aan klasgenoten aangeven om in quarantaine te gaan. De advisering hierover verloopt altijd via 
de GGD. 
 

Schoolreis, kamp en kleuterfeest 
 
Schoolreis 
We zijn erg verheugd dat we weer op schoolreisje en kamp kunnen gaan. Op dinsdag 21 juni 
zullen wij met de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis gaan: 

 Groep 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark 
 Groep 5 t/m 7 gaat naar Adventure City 

 
De kosten voor de schoolreis zijn €28,- per kind. U kunt dit bedrag, voor 1 december 2021,  storten 
op NL72ABNA0572961871 t.n.v. KC Cascade ovv naam en groep van uw kind. 
 
Het is mogelijk, als u bijvoorbeeld meerdere kinderen bij ons op school heeft, om het bedrag in 
termijnen te betalen. U kunt er voor kiezen om het bedrag verspreid over 2, 3 of 4 maanden te 
betalen.  
 
Kamp groep 8 
Groep 8 gaat van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei op kamp. De bestemming 
houden wij nog even geheim. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd. 
 
De kosten voor het kamp van groep 8 bedragen €110,- per kind. U kunt dit bedrag, voor 1 februari 
2022 , storten op NL72ABNA0572961871 t.n.v. KC Cascade ovv naam en groep van uw kind. 
 
Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. U kunt er voor kiezen om het bedrag 
verspreid over 2, 3, 4, 5 of 6 maanden te betalen.  
 
 



Kleuterfeest 
Op dinsdag 21 juni hebben de kinderen uit de groepen 1&2 een feestdag op school. Deze dag 
zullen de kinderen uit de groepen 1 & 2 deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Deze dag zullen 
wij samen met Vlietkinderen en Stichting DAK gaan organiseren.  
 
 

Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is op woensdag 15 september bij elkaar 
gekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze het o.a. gehad 
over de ideeën box, time-outplekken voor kinderen, scheiden 
van afval en de presentaties die de leden in de groepen 
hebben gegeven. Tijdens de vergadering hadden wij bezoek 
van collega’s uit Denemarken. De directeur van de Båring skole 
nam spontaan deel aan deze vergadering. Henrik Jensen was 
erg te spreken over de inzet van de kinderen. Wij zijn nu met de 
Båring skole aan het bekijken of wij een overleg kunnen 
inplannen met onze leerlingenraad en die van de Båring skole. 
Doel hiervan is om van elkaar te leren door gezamenlijk 
verbeteronderwerpen te bespreken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Båring skole - læring og trivsel (aula.dk) 
 
 
 

Bezoek uit Denemarken 
 
Op woensdag 15 september hebben wij bezoek gekregen van collega’s uit Denemarken. Dit in 
het kader van een Europees Co Learn Project waarin wij 2 jaar lang onderzoek doen naar onder 
andere de inzet van ICT in het onderwijs en het Blended Learn concept. Naast onze school doen 
er scholen mee uit Engeland, Zweden, Denemarken en Finland.  
 



De collega’s uit Denemarken kregen die ochtend een rondleiding door de school gekregen. 
Vervolgens zijn de Denen zelfstandig de school doorgelopen. Aan de hand van QR-codes die 
door de hele school hingen, konden zij op de IPad filmpjes bekijken die toelichting gaven op ons 
onderwijs. Daarnaast gingen zij in gesprek met kinderen en collega’s. 
 
Het was voor hen een erg leerzame ervaring en wij kregen van hen een compliment voor de wijze 
hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


