
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen dinsdag zijn we gestart 
met het fysiek onderwijs. Wat waren 
we allemaal blij. De winterse 
omstandigheden maakten het niet 
mogelijk om maandag van start te 
gaan zoals aanvankelijk was 
gepland. Van code rood op zondag 
naar code oranje vanaf 12 uur op 
maandag. Gewoon overmacht zullen 
we maar zeggen. 

Bij de ingangsdeuren hadden we afgelopen dinsdag ballonnen 
geplaatst. Zodoende kregen we allemaal het gevoel dat het een feest 
was om weer te mogen beginnen. En dat was het ook! 

Vanuit de protocollen hebben we ons volop voorbereid op de 
heropening. Natuurlijk lopen er dingen meteen goed maar zijn er ook 
zaken die nog aandacht vragen.  Voorbeeld daarvan zijn de gespreide 
begin- en eindtijden, die vooral bedoeld zijn om contactmomenten 
tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken.  
Dit verloopt zeker nog niet optimaal en daarom zijn we volop bezig om 
dit nog aan te passen. We mogen overigens wel blij zijn dat onze 
gebouwen 4 respectievelijk 5 verschillende ingangen hebben. 
Daardoor is een mate van spreiding al gewaarborgd. 
We willen u vragen om bij het brengen en halen van de kinderen,  
goed afstand van elkaar te blijven houden. Blijf daar op letten a.u.b.! 

 
Om 12.30 uur begint de voorjaarsvakantie. Hopelijk kunnen we 
allemaal nog even genieten van de sneeuw en het ijs. 

We zien elkaar weer op maandag 22 februari. 

Fijne vakantie! 
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Belangrijke mededeling 
Omdat we merken dat niet bij iedereen 
alle berichten even goed aankomen 
hebben we besloten de mailfunctie bij 
alle berichten weer aan te zetten. Zo 
ontvangt u naast het bericht in de app, 
het bericht ook in uw mailbox. Wellicht 
dubbelop maar beter dan helemaal 
niet... Dit heeft onze aandacht richting 
de ontwikkelaar van de app. Afgelopen 
week was er sprake van een storing in 
het systeem waar meerdere scholen last 
van hebben gehad. Mocht u zaken die 
niet goed werken kenbaar willen maken 
dan kan dat middels een mail naar 
l.raaijmakers@devendelier.nl  
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Carnaval  
Vandaag hebben we op school toch, op een bescheiden wijze, aandacht 
besteed aan Carnaval. De kinderen kwamen gezellig verkleed naar school 
en in de eigen klas is er een feestelijke activiteit gedaan. Ook hebben de 
kinderen een lekkere traktatie gekregen.  

Ondersteuning  
De ondersteuning vanuit de subsidiegelden kunnen helaas niet voortgezet 
worden gezien alle maatregelingen die nu gelden. We houden u uiteraard 
op de hoogte wanneer het weer mogelijk is.   

 


