NIEUWSBRIEF
Februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Vlak voor de voorjaarsvakantie toch nog een bericht vanuit de school.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien iedereen graag weer op maandag 7 maart.
We hopen dan een periode in te gaan die niet meer beheerst wordt door corona, maar weer
gewoon met onderwijs!
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan
horen wij dit graag!
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

VERSOEPELINGEN
Vorige week dinsdag heeft minister Kuipers verdere versoepelingen rond de coronabestrijding aangekondigd. Die liggen in lijn met het verlangen van iedereen naar een
‘normale’ situatie. Het versoepelen van de coronamaatregelen geldt gelukkig ook voor het
onderwijs. Daarmee vervalt een groot deel van de huidige richtlijnen. Het kabinet kiest
ervoor om de versoepelingen stapsgewijs in te laten gaan; het eerste deel is ingegaan per
vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25 februari.
We vinden het fijn dat er meer versoepelingen mogelijk zijn. Het geeft ons weer de
gelegenheid meer bezig te zijn met onderwijs dan het inpassen van richtlijnen.
Belangrijkste wijzigingen bij de aangekondigde versoepelingen
• Het is na de voorjaarsvakantie op school niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden
en de mondkapjes zijn ook niet meer nodig. De richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
• De quarantaineperiode wordt vijf dagen in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen
klachten meer hebt. Op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
kun je eenvoudig zien wat de regels zijn bij verschillende situaties.
• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school.
Ervaring van de afgelopen periode heeft ons geleerd dat de wijze van halen en brengen van
de jongste kinderen een positieve bijdrage heeft geleverd aan m.n. de zelfstandigheid bij
kinderen. De zelfstandigheid van deze leerlingen, de rust in de school en het op tijd beginnen
van de lessen vinden wij belangrijk.
Wij vinden het ook fijn dat de maatregel om geen ouders in school toe te laten, is
opgeheven. Het is dus altijd weer mogelijk om bijvoorbeeld na schooltijd een gesprek met de
leerkrachten te plannen of om even binnen te lopen. Ook zullen we u informeren over een
aantal vaste inloopmomenten die we de komende periode willen plannen.
Wij zouden het fijn vinden wanneer u uw zoon/dochter nar school brengt, zou willen
begeleiden tot aan de ingang van de school. Uiteraard bij nieuwe leerlingen op onze school
is het logisch om de eerste dagen even mee te lopen naar binnen.
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De volgende basismaatregelen blijven gelden:
• Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
• Dringend advies om twee keer per week thuis een zelftest doen, bijvoorbeeld op zondag
en woensdag.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed de handen.
• Nies in de elleboog.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de klas en lucht de klas in de pauzes.

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedag 4

28-02-2022 t/m 04-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
11-07-2022 t/m 19-08-2022
07-06-2022

VAKANTIES/STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Herfstvakantie
24-10-22 t/m 28-10-22
Kerstvakantie
27-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie
27-02-23 t/m 03-03-22
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m10-04-23
Meivakantie
24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaartsdagen
18-05-23 t/m 19-05-23
Pinksteren
29-05-23
Zomervakantie
10-07-23 t/m 18-08-23
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