
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waayernieuws 05-02-2021 

Einde lockdown 2 voor scholen 

Komende maandag gaan we open na een aantal weken thuisonderwijs. 

Eerlijk is eerlijk… we zijn er allemaal aan toe… 

Wel vinden we het heel spannend om weer samen op school te zijn door met name de Britse variant van het 

Corona-virus. Binnen onze school hebben we alles voorbereid voor volgende week met veiligheid als eerste 

praktische prioriteit. 

In de vanmiddag gestuurde e-mail staat uitgelegd welke maatregelen we hebben getroffen 

 en hoe de richtlijnen en adviezen zijn vertaald door en naar onze stichting en school. 

We gaan ervan uit dat we net als altijd gezamenlijk met u optrekken wat betreft het onderwijs  

én het bewaken van de veiligheid van ons allemaal. 

 

Binnenklimaat 

Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan de plannen voor verbetering van ons binnenklimaat (en de overige OPO-R 

scholen), gezien de opening van maandag hebben we praktische zaken geregeld om op korte termijn beter én 

verantwoord te kunnen ventileren. 

Vanaf volgende week zal er gedurende de hele dag actief geventileerd worden. De temperatuur in het lokaal zal 

liggen tussen de 18/20 graden Celsius. Het is aan te raden om dik gekleed (in laagjes) naar school te komen. 

De binnenschoenen gaan ook weer aan, mochten deze tijdens de lockdown meegegaan zijn naar huis… neem ze 

maandag dan weer mee! 

Nog even aan denken 

-Schoolfruit is er komende week nog niet. Ik hoop hier 

volgende week meer over te kunnen berichten. 

-Alle geleende materialen, chromebooks, boeken enz. enz. 

leveren de kinderen maandag a.s. in bij hun eigen juf.  

 Deze heeft ook de lijst met de inventaris die geleend is. 

 

Winterwonderland 

Hopelijk komen de weermodellen hun voorspellingen na en hebben we  

dit weekend een dik wit sneeuwdek dat voor de verandering nu wel 

meerdere dagen blijft liggen… 

Op school hebben we de sneeuwschuiver al klaar staan en het strooizout om 

een veilige gang naar school mogelijk te maken… voor de rest zal de AVRI dat  

voor ons moeten verzorgen ;o) 
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