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Agenda 

11 mei                   

Starten op school volgens het 
schema 

14 mei                   

Juf Ilse jarig 

16 mei                   

 Juf Karin jarig 

21 mei                   

Hemelvaart, de leerlingen zijn vrij 

22 mei                  

Leerlingen zijn vrij 

25 mei                  

Juf Tamara jarig 

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

  

Hopelijk heeft u met uw kind(eren) kunnen genieten van een gezonde meivakantie. Wij 
zijn blij om de kinderen weer op school te zien al vinden wij het ook spannend en 
onwennig om weer te starten.  Als team zullen wij maandag en dinsdag hesjes dragen 
zodat we voor de leerlingen herkenbaar zijn en de 1.5 meter gehanteerd kan worden. 
Wij zullen bij de poort staan om de kinderen naar de leerkracht te begeleiden op de 
afgesproken plek. 

  

Schooltijden 

De komende 3 weken gaan de kinderen naar school met halve groepen. Hierbij 
hanteren wij de normale schooltijden en het schema dat u ontvangen heeft. Dit betekent 
dat we op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur naar school gaan en op 
woensdag en vrijdag tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat de kleuters op de lange 
dagen om 14.15 uur opgehaald worden en op de korte dagen om 12.15 uur. Met de 
ouders van de kinderen die niet naar school kunnen wordt maandag contact 
opgenomen. 

  

Ziekte/verkoudheid 

Indien uw kind koorts heeft, ziekteverschijnselen of een verkoudheid, mag uw kind niet 
naar school. Hiermee houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor 
de leerkrachten. Indien een leerkracht niet in staat is om te werken krijgen de kinderen 
geen les op school. Hierover wordt u dan zo vroeg mogelijk geïnformeerd. 

  

Plein 

Het zou fijn zijn wanneer u met uw kind(eren) een afspraak maakt over de plek waar u 
uw kind opvangt. De school is alleen bereikbaar via ons eigen hek. Het hek tussen 
Drakensteyn en onze school zit dicht. Indien mogelijk graag lopend of op de fiets naar 
school in verband met parkeerproblemen en verkeersdrukte. 

  

 



 

Laptops 

Indien uw kind een laptop van school thuis heeft is het de bedoeling dat deze weer mee 
naar school gaat op lesdagen. 

  

Noodopvang 

Ook de komende tijd is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt voor de noodopvang. Dit 
kan een dag van tevoren door middel van de mail: info@obsvastert.nl Indien u dit al 
voor de komende 2 weken kunt aangeven is dat wenselijk en voor de leerkrachten 
prettig om op tijd te weten. 

  

Verjaardagen 

Verjaardagen kunnen gevierd worden op school maar het is helaas niet mogelijk voor 
de ouders van de kleuters om hierbij aanwezig te zijn. Indien uw kind wil trakteren dan 
is dat mogelijk met voorverpakte traktaties. Graag overleg met de leerkracht over het 
moment van de verjaardag vieren. 

  

Buitenschoolse opvang 

De voorschoolse en buitenschoolse opvang halen de kinderen op bij het zijhek van de 
fietsenstalling, aan de kant van het winkelcentrum. 

  

Gym 

Er mogen de komende weken geen gymlessen worden gegeven in de sporthal. Wel is 
er buitengym mogelijk. We bespreken volgende week met de vakleerkrachten gym en 
het team hoe we dit gaan organiseren. 

  

Schoolreizen 

Zoals u waarschijnlijk begrijpt kunnen de schoolreizen niet doorgaan dit schooljaar. Met 
de ouderraad wordt besproken hoe we het gaan regelen met de ouderbijdragen. Hier 
wordt u tzt over geïnformeerd. 

Namens het team , 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 

info@obsvastert.nl 
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