
 

 
 
    

  Verkort Rozenblaadje 

  
Bedankt! 

De informatievoorziening wat betreft de schoolsluiting van vandaag werd gister laat gecommuniceerd. Nogmaals mijn 
welgemeende excuses daarvoor.  
Middels deze weg wil ik u laten weten dat we morgen weer open zullen zijn. Een enkele leerkracht komt van verder weg. 
Wanneer het écht niet lukt om op tijd op school te zijn, wordt u hierover rond 8.00 uur geïnformeerd.  
Ik wil u bedanken voor uw medewerking en flexibiliteit om de kinderen vandaag thuis op te vangen. Hierdoor is de druk op 
de noodopvang minimaal geweest.  
 
Beslisboom 

In de bijlage van dit nieuwsbericht vindt u een nieuwe beslisboom. Wanneer uw kind klachten heeft, raadpleegt u dan deze 
beslisboom. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de school zoveel mogelijk open blijft en op een 
‘normale’ manier kan draaien.  
 
Gymrooster 

Het gymrooster is na de kerstvakantie aangepast. Hieronder de versie die vanaf nu gaat gelden.  
 

Dinsdag 

8.30 uur - 9.20 uur Groep 6 

9.20 uur – 10.10 uur Groep 5 

10.10 uur – 10.55 uur Groep 4 

10.55 uur – 11.40 uur Groep 3 

12.50 uur – 13.40 uur Groep 7 

13.40 uur – 14.30 uur Groep 8 

 

Vrijdag 

8.30 uur - 9.20 uur Groep 3 

9.20 uur – 10.10 uur Groep 4 

10.10 uur – 10.55 uur Groep 5 

10.55 uur – 11.40 uur Groep 6 

12.20 uur – 13.10 uur Groep 7 

13.10 uur – 14.00 uur Groep 8 

 
De tijden van groep 7 en 8 zullen morgen, dinsdag 9 februari voor één keer omgewisseld worden.  
  
Carnaval  

Wij vieren elk jaar carnaval op school. Een katholiek feest ter voorbereiding op de vastentijd van 40 dagen. Als de 40 dagen 
voorbij zijn is het Pasen.  
Zoals u heeft kunnen zien op onze kalender staat carnaval op 19 februari gepland. Echter, dan is de vastentijd al begonnen. 
Daarom voelt het gek om dan toch nog carnaval te vieren. Na overleg hebben we besloten om dit naar vrijdagmiddag 12 
februari te verplaatsen. De kleuters vieren het in de ochtend, de overige groepen in de middag. Elke leerkracht zal er een 
gezellige middag van maken in hun eigen lokaal. Voor de kinderen geldt dat ze ’s ochtends al verkleed naar school toe 
mogen komen.  
 
Schoolfruit  

Ook het schoolfruit gaat deze week weer van start. Op woensdag krijgen de kinderen een tomaat, op donderdag een 
mandarijn en op vrijdag een appel. De leverancier doet zijn uiterste best om alles op tijd te leveren, maar misschien kunt u 
uw kind voor de zekerheid woensdag iets meegeven, voor het geval het niet geleverd wordt.  


