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Nieuwe versoepelingen 

Vanaf aanstaande vrijdag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de 

coronamaatregelen, zo heeft het kabinet afgelopen dinsdag besloten. Deze 

versoepelingen hebben ook aanzienlijke gevolgen voor de school. Zo zijn vanaf 

vrijdag 18 februari geen looproutes, gespreide pauzes en cohorteringen meer 

nodig.   

Isolatie- en quarantaineadvies ingekort 

Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per 18 februari ingekort van zeven 

naar vijf dagen en het quarantaine-advies van veertien naar tien dagen. Dit kan de 

druk op het tekort aan leerkrachten ten gevolge van quarantaine mogelijk 

enigszins verlichten. Ondanks dat zal dit de komende periode nog veel aandacht 

vragen van de schooldirecteur. Want met het hoge aantal besmettingen, zal de 

uitval van leerkrachten ook hoog blijven. De onderbreking door de 

voorjaarsvakantie geeft hierin weer wat lucht. 

Vanaf 28 februari vervalt dringend advies mondkapjes 

Naast de versoepelingen die deze week al ingaan geldt er vanaf 28 februari geen 

dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes in de school en geldt de 

anderhalve meter maatregel niet langer. Het blijft mogelijk voor leerkrachten en 

andere teamleden die zich willen beschermen om een mondkapje te blijven 

dragen.  

Zelftesten blijven 

De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in 

groep 6, 7 en 8.  

Ouders op school en op het schoolplein  

Ouders zijn vanaf 7 maart ook weer welkom op het schoolplein en in de school 

voor gesprekken en afspraken met de leerkrachten. Het wordt weer mogelijk om 

teamvergaderingen op school te houden.  

Het is mogelijk om open dagen op de gebruikelijke manier te organiseren. 

Daarover zijn we als team met elkaar in overleg.   
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Kunstgras op het speeldak 

 
Door de slechte weersvoorspelling voor deze week hebben we het plaatsen van 
het kunstgras op het speeldak helaas moeten uitstellen. Het kunstgras wordt nu 
alsnog geplaatst op 23/24/25 maart. 
 

Ouderbijeenkomst Leren Zichtbaar Maken op 24 februari 

Op 24 februari stond een ouderbijeenkomst op de planning. Vele versoepelingen 
kunnen we pas na de voorjaarsvakantie toepassen. Wij zijn heel erg blij dat we 
meer vrijheid krijgen en dat we in de toekomst ouders in grote aantallen op school 
kunnen verwachten. Voor de voorjaarsvakantie is dat helaas nog niet mogelijk.  

Daarom zijn we als team samen met het HCO druk bezig met het maken van een 
informatiefilm m.b.t Leren zichtbaar Maken. Deze film wordt binnenkort met alle 
ouders gedeeld.   

De ouder bijeenkomst op 24 februari gaat dus niet door. Omdat we begrijpen dat 
ouders wel behoefte hebben aan een interactief moment om bijvoorbeeld vragen 
te stellen zullen we binnenkort een koffie-ochtend organiseren in  het teken van 
Leren Zichtbaar Maken. Daarnaast hier er ook aandacht worden besteed in een 
Nieuwsbrief. 

Rapporten 

Alle kinderen krijgen op vrijdag 25 februari hun rapport mee naar huis. In de week 
van 7 t/m 10 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor de kinderen van 
groep 1 t/m 7. Voor het inplannen van de rapportgesprekken maken we wederom 
gebruik van ‘Schoolgesprek’. U heeft hier inmiddels een mail over ontvangen. 

Voorjaarsvakantie 

 

Van 26 februari t/m 6 maart is het voorjaarsvakantie en zijn alle kinderen vrij. Op 
maandag 7 maart zien we iedereen weer graag op school.  
 
  

Vakantiepas 

 

In de voorjaarsvakantie zijn er met de VakantiepasClub weer allerlei leuke en 
leerzame activiteiten te doen voor kinderen.  



Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest uithangen, naar het 
poppentheater of een vaartje langs de kaden maken: voor de leden van de 
VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een 
digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.  

Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub ook iets bedacht. Op 
de website staat een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te 
doen. Binnenkijken in diverse musea, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, 
dieren bespieden, knutselen, de website staat er vol mee. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 
www.vakantiepas.nl 

 
 

Vakantierooster 2021-2022 
 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 6 maart 2022 

Goede vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Margedagen:  

Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij 

zijn.  

Margedag 3 Woensdag 1 juni  Groepen 1 t/m 4 

Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Donderdag 24 maart  Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 8 april  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 

http://www.vakantiepas.nl/

