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Nieuwsbrief 12  
25 februari 2022 
 
Voorjaarsvakantie  
Zaterdag 26 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 7 
maart om 08.30 uur op school terug. Iedereen een fijne vakantie! 
 
Corona 
Na de voorjaarsvakantie zijn de mondkapjes voor de kinderen van de groepen 6,7 en 8 en de 
collega's van de Bonbondoos geen dringend advies meer. Ook ouders hoeven bij een bezoek in de 
school geen mondkapjes meer te dragen. Algemeen geldende hygiëne-adviezen zoals het regelmatig 
handen wassen, niezen in je ellenboog en een redelijke afstand tot elkaar proberen te bewaren als 
volwassenen onderling, zullen we nog wel als advies blijven behouden. 
De afspraken over het halen en brengen van kinderen blijven ongewijzigd. Praktisch betekent dit dat 
alle kinderen (ook de kleutergroepen) zelfstandig de school inlopen, zonder begeleiding van ouders 
of verzorgers. Kinderen (en volwassenen) met Corona hoeven geen 7 dagen, maar 5 dagen in 
quarantaine. We zijn heel blij dat we met deze versoepelingen steeds verder terug kunnen naar een 
normale situatie.  
 
Personeel 
Helaas heeft Annienke Vastenhout bij ons aangegeven dat ze na de zomervakantie wil gaan stoppen 
als intern begeleider bij ons op school. Jarenlang is Annienke als leerkracht en later als intern 
begeleider van de onderbouw verbonden geweest aan onze school. Met hart en ziel heeft ze zich 
ingezet om kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij ons op school, of leerkrachten 
die advies nodig hadden in het lesgeven, te voorzien van haar deskundige adviezen. We gaan haar 
kennis, kunde, aandacht, betrokkenheid en grote loyaliteit voor onze school enorm missen. Annienke 
gaat na de zomervakantie verder met haar eigen bedrijf, waar ze kinderen en groepen kinderen 
begeleiding geeft.  
Het is gelukkig nog geen zomervakantie, maar we zijn wel begonnen om onze nieuwe intern 
begeleider in te werken. Liesbeth van der Ven zal de taken van Annienke na de zomervakantie gaan 
overnemen. Tot de zomervakantie blijft Liesbeth nog gewoon de leerkracht van groep 3. We wensen 
beide collega's veel succes met het afronden en opstarten van deze nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden. 
 
Nieuws uit de sportcommissie 
Er wordt weer gesport!! Ook op het gebied van de schoolsporten. Helaas is het niet voor alle sporten 
gelukt om het op korte termijn rond te krijgen. Zo kunnen de zwemsporten dit jaar niet doorgaan. En 
hockey vindt niet plaats op de geplande datum, maar het gaat wel door; op 18 mei en 1 juni. De 
inschrijvingen staan nu uiteraard nog niet open. 
Wat wél doorgaat is het schoolvoetbal. Van alle toernooien op onze school doen hieraan altijd de 
meeste leerlingen mee. De inschrijving is gesloten, maar aan een aantal teams zouden best nog wat 
kinderen kunnen worden toegevoegd. Ben je vergeten je op te geven of heb je te laat bedacht dat je 
mee wilt doen, stuur dan gerust nog even een mailtje naar Leeroy Tims: ltims@cs.com. Zodra we 
meer informatie hebben over poule-indelingen, locaties e.d. zetten we dat op onze website.  
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Belangrijke data:  
26 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie. 
17 maart: Nascholing team (alle groepen donderdagmiddag vrij). 
18 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
25 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
29 maart: Theoretisch verkeersexamen groepen 7. 
01 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
 


