
 

 
 
 

 
maart 2022 

 
Belangrijke data 

    
   Week 9 en week 10  Voortgangsgesprekken 
 
   14 maart   Zwemmen groep 3 en 4 
 
   17 maart   Kangoeroewedstrijd 
 
   18 maart   Groep 6 naar Thijse’s hof 
 
   24 maart   Studiemiddag. Alle kinderen om 12.30 uur vrij 
 
   30 maart   Grote rekendag 
 
 

Van de directie 

•  Geboortenieuws! 
 Door alle coronaperikelen is het er helemaal bij ingeschoten om te melden dat juf  
 Marieke op 7 december bevallen is van een zoontje: Ruben. Gefeliciteerd!   
 Eind maart komt juf Marieke weer terug van zwangerschapsverlof en zal zij groep 7  
 overnemen van meester Dennis.  

 

• Versoepelingen 
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest waarin versoepelingen zijn aangekondigd. Welke 
versoepelingen dit zijn, leest u hieronder: 
 
Vanaf 18 februari:  

- Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, 
mits je 24 uur geen klachten meer hebt.  

- De richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.  
- Ouders, verzorgers en andere externe mogen weer in de school. Wel moet hier de 1,5 meter afstand en 

het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.  
 
Vanaf 25 februari 

- Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen 
en voldoende ventileren gelden wel.  

- Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een 
mondkapje te dragen.  

- Het dringende advies voor leerlingen (groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een 
zelftest te doen blijft.  

 
En nu…? 
Zoals u van ons gewend bent, komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig de school in. Dit houden we in 
stand.  
Voor de kleuters hebben wij ervaren dat de rust in de gangen heel prettig is voor de kleuters om binnen te 
komen, maar we snappen dat dit voor ouder(s)/verzorger(s) lastig kan zijn. Daarom is er voor de kleuters een 
rooster gemaakt op welke dagen u w kind in de klas kunt brengen. Wilt u uw kind met één ouder brengen (dit 
voorkomt een hoop drukte in de gang) er voor zorgen dat u op tijd weer weg bent, zodat er om 8.30 uur gestart 
kan worden met de les? Tevens worden de huisbezoeken weer opgepakt bij de kleuters.  
 



 

 
 
 
 
 

Week 1/2a 1/2b 

9 Maandag 28 februari Dinsdag 1 maart 

10   

11 Dinsdag 15 maart Woensdag 16 maart 

12   

13 Woensdag 30 maart Donderdag 31 maart 

14   

15 Donderdag 14 april Woensdag 13 april  

16   

17 Meivakantie 

18 Meivakantie 

19 Vrijdag 13 mei Maandag 9 mei 

20   

21 Maandag 23 mei Dinsdag 24 mei 

22   

23 Dinsdag 7 juni Woensdag 8 juni 

24   

25 Woensdag 22 juni Donderdag 23 juni 

26   

27 Donderdag 7 juli Vrijdag 8 juli 

28   

 
 
Juf Karen en juf Ilse 

Juf Karen is klaar met alle behandelingen die zij moest ondergaan en ze is druk bezig om te re-integreren. Momenteel doet 
ze nog ondersteunende werkzaamheden, maar het is de bedoeling dat zij op de donderdag groep 3 over gaat nemen van 
juf Dana. Daarnaast zal zij op de woensdag en de vrijdag beschikbaar zijn voor groep 7. 
 
Juf Ilse is ook druk bezig met haar herstel. Zij ondersteunt momenteel een aantal kinderen/groepjes op school en ook voor 
haar geldt dat het de bedoeling is dat zij uiteindelijk weer voor de groep komt. Zij zal eerst groep 1/2a een dag overnemen 
van juf Annette en uiteindelijk is het doel om naast juf Cynthia terug te komen. Juf LiMin zal dan weer in de invalpoule van 
Atlant plaatsnemen.  
 
Kangoeroewedstrijd 

Donderdag 10 maart doet onze school weer mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken/wiskundewedstrijd die 
jaarlijks op heel veel scholen wordt georganiseerd. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee van 2350 
verschillende scholen. Tijdens deze wedstijd krijgen een aantal kinderen van de school een aantal verrassende 
vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit of inzicht vragen. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg 
worden ze steeds lastiger. We wensen de kinderen die meedoen veel succes!  
 
Grote rekendag 

Woensdag 30 maart staat in het teken van de Grote Rekendag. Het thema van dit jaar is 
‘Bouwavonturen’. Op deze ochtend zijn alle groepen (een deel van) de ochtend bezig met 
rekenactiviteiten rondom dit thema. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Sportshirtjes 

Daar is dan onze nieuwe sportkleding, aangeschaft met de sponsorloopgelden van afgelopen schooljaar. Er zijn ook nog 
broekjes en sportsokken bij besteld. Nu maar hopen dat de sportshirtjes veel gebruikt mogen worden én geluk brengen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amy, Naoufal, Björn, Meike en Kate vertegenwoordigen op zondag 27 februari De Rozenbeek tijdens het basketbaltoernooi 
voor gr 7/8 wat gehouden wordt in de sporthal IJmuiden Oost. Hun eerste wedstrijd begint om 11.00 uur, verder spelen zij 
om 11.30 uur, 12.00 uur en 12.30 uur. Zij zullen als eersten onze nieuwe outfit dragen. Wij wensen ze heel veel succes!  

 
Schoolplein 

Aankomende maand gaat het schoolplein van groep 3 t/m 8 op de schop. De plannen zijn al eerder gedeeld in het 
Rozenblaadje. We hebben nog wat ouders nodig die zouden willen helpen bij het verwijderen van de tegels die nu op het 
plein liggen. Er wordt voor koffie/thee en taart gezorgd. Vele handen maken licht werk.  
Als beloning voor de groep waar de meeste ouder(s)/verzorger(s) zich aangemeld hebben om te komen helpen, zal er een 
lekkere traktatie geregeld worden. Wilt u helpen? Meldt u zich dan aan via: directie.rozenbeek@atlantbo.nl 
 
Bag2School 9 mei t/m 13 mei 

Het voorjaar komt er weer aan. De ouderraad heeft net als voorgaande jaren een 
kledingactie georganiseerd. Schoon uw kasten op en breng de kleding, schoenen, etc. naar 
school. Vanaf 9 mei t/m 13 mei kunt u de zakken inleveren op beide locaties. U krijgt nog een 
brief van de SOR wat wel en niet ingeleverd mag worden. De opbrengst van deze actie gaat 
volledig naar de kinderen van school, zoals een ijsje bij de sportdag of een paasontbijtje.    
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