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Het was weer genieten deze week. Zoveel blije gezichten en vrolijke kinderstemmen. En wat was de opluchting
groot toen we te horen kregen dat we fysiek les mochten geven. Natuurlijk ontkomen we niet aan kinderen of
leerkrachten die in quarantaine zitten. Deze week waren 4 leerkrachten afwezig maar gelukkig hebben we dit
voor het overgrote deel op kunnen lossen. Fijn dat u ook zo trouw doorgeeft waarom uw kind afwezig is en ook
wat de testuitslag is. Zo houden we het overzicht! We zijn ook blij dat de instroomgroep van kleuters gestart is.

ZILVEREN WEKEN
Aan het begin van het schooljaar besteden we altijd aandacht aan de Gouden Weken. Dat zijn de eerste
belangrijke weken van een schooljaar waarin een goede basis voor de groepsvorming wordt neergezet. Door
hier aandacht te besteden zorgen we ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen en waarderen waardoor het
ook veilig wordt in de groep.
Na de 3 weken kerstvakantie besteden we ook weer aandacht aan groepsvorming. De kinderen hebben elkaar
immers een poosje niet gezien. In deze “zilveren weken” doen we ook weer allerlei activiteiten voor een goede
sfeer in de groep. Meer weten? De Gouden en Zilveren Weken - School en veiligheid

TUSSENDOORTJES
Nu we weer begonnen zijn is het ook een geschikt moment om de afspraken over de tussendoortjes en de
inhoud van de lunchtrommels weer onder de aandacht te brengen. Aanleiding daarvoor is dat er in een aantal
groepen een levendige ruilhandel is ontstaan en kinderen regelmatig eten blijken te wisselen. Dat vinden wij
onwenselijk en daar zullen we ook op letten, u moet er immers op kunnen vertrouwen dat uw kind eet wat u
voor hem/haar goed vindt. Daarnaast zien we het formaat van de koeken ook groter worden of toch pindakaas
op brood, terwijl we ook nu een aantal kinderen met een (ernstige) notenallergie op school hebben.
Bekijk de lijst, er is genoeg wat wel mag.
WEL

NIET
10-uurtje

Fruit
Groente

Koek
Snoep
Noten
Drinken

Water
Lauwe thee/thee in een thermosfles
Melk
Limonade
Sap

Koolzuurhoudende drank

Lunch
Belegde boterham
Krentenbol
Gevulde wrap
Koude pannenkoek
Koude pastasalade
Omelet
Groente, zoals cherrytomaatjes, komkommer

Pindakaas
Hazelnoten/chocoladepasta
Snoep
Noten
Overige koeken, zoals een roze koek,
chocoladekoek, stroopwafel of iets
soortgelijks
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Verantwoorde koek, zoals een liga, sultana,
havermoutkoek of een plak ontbijtkoek als extraatje
Traktatie
Een zoete of hartige traktatie; houd de hoeveelheid
bescheiden

Beperk de hoeveelheid suiker
Cadeautjes

Soms heeft uw kind niet genoeg aan een stuk fruit als 10-uurtje. Geef dan gerust een extra stukje fruit mee, of
in overleg met de leerkracht een boterham of krentenbol. (Afwijken van dit schema mag alleen met een
aantoonbare medische noodzaak en na toestemming van de directie).
Wij zorgen voor voldoende tijd voor de lunch en zullen het ruilen en/of uitdelen van de inhoud van de
lunchtrommel niet meer toestaan.

CORONA-RICHTLIJNEN
In het huidige protocol staan geen nieuwe richtlijnen. Nog steeds is het zo dat we alleen als het absoluut
noodzakelijk is ouders in de school mogen ontvangen. Daardoor kan ook de controle op hoofdluis niet
plaatsvinden. Alleen bij een uitbraak mag onze vaste vrijwilliger de groep komen controleren.
Daarom vragen wij u nu om uw kind zelf te controleren.
Omdat niet iedereen bekend is met hoofdluis en neten volgt hierbij voor de duidelijkheid de link naar een
instructiefilmpje. Luis in je haar? Kammen maar! - YouTube

VAKANTIEREGELING 2022-2023
In de bijlage vindt u de vakantieregeling voor volgend schooljaar. De reden dat u deze vakantieregeling al zo
vroeg krijgt is dat er iets ongebruikelijks in staat. De meivakantie is slechts 1 week en daarnaast is er in juni nog
een week vakantie. Zo is de periode van de meivakantie tot de late zomervakantie niet te lang.
Beslissen wij dat zelf als school: nee. In de regio hebben de schoolbesturen overleg met elkaar over de
vakantieregeling. En namens Atlant moet de GMR instemmen met het plan.

BELANGRIJKE DATA
Woensdag 19 januari
Woensdag 9 februari
Zaterdag 19 februari

MR-vergadering
Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start voorjaarsvakantie
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