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WAAR GAAT HET OVER

de agenda
Foto's studiedagen van het team
Versoepelingen: YES!

Yes!
Na de
voorjaarsvakantie
bent u weer welkom
in school!

Dramalessen
Schaakles in Delphina
Schoolplein

Ouderavond
Verlof aanvragen

Studiedag met alle onderbouw
leerkrachten: meer- en
hoogbegaafdheid bij jonge
kinderen

AGENDA

Studiedag met het
hele team:
startdag samen met
stichting leerKRACHT

FEBRUARI 2022

24 februari

Rapport mee

25 februari

14.00: start
voorjaarsvakantie

14 maart

Start projectweek: Poezie

21 maart

Week van de Lentekriebels

22 maart

Studiedag groepen 1-4

23 maart

Studiedag : alle kinderen zijn vrij
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Dramalessen

Yes!
Er zijn versoepelingen in het onderwijs en dus ook op de Marlijn!
Onderstaand leest u welke versoepelingen er na de voorjaarsvakantie ingaan.
(tot aan de voorjaarsvakantie houden we de regels aan zoals ze nu zijn.)

In school is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende
ventileren blijven gelden.
Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes
vervallen.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. U kunt
uw kind dus weer komen brengen in de klas. Wel vragen we u rekening te
houden met het feit dat de lessen echt starten om 8.30.
Oudergesprekken, vieringen, ouderavonden (etc.), kunnen weer worden
opgepakt, live worden uitgevoerd.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) om twee keer
per week een zelftest te doen blijft.
Is uw kind besmet met het coronavirus? Vanaf 18/2 hoeft uw kind nog
maar vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits uw kind 24 uur
geen klachten meer heeft.

In de middenbouw

van juf Henriette
(Zoon)

Super, super, leuk!

Schaken in Delphina
(samen met Meester Bram)
Het schoolplein!
Binnenkort wordt het plein bij de hoofdlocatie grondig aangepakt.
We gaan ervoor zorgen dat het er weer netjes uit gaat zien en vooral
schoon!

Ouderavond
Samen met een ouder vanuit de MR gaan we invulling geven aan een
tweede ouderavond. Deze avond zal, nu er versoepelingen zijn,
hoogstwaarschijnlijk eind maart/begin april gaan plaats vinden.
Binnenkort meer informatie!
Verlof aanvragen
Regelmatig krijg ik via de mail of via Parro de vraag of kinderen vrij
kunnen krijgen voor een aantal dagen. Ik zou u willen vragen om deze
aanvraag voortaan in te dienen via het verlofformulier. Deze is heel
makkelijk te vinden op onze website: https://demarlijn.nl/ziekmeldingverzuim-verlof/verlof-aanvragen/
Dank u!
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