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Corona 
De Corona maatregelen worden in twee stappen losgelaten.  
Hieronder leest u welke stappen en per wanneer en wat dit voor ons kindcentrum betekent.  
 
Stap 1: 18 februari 
Vanaf vrijdag 18 februari: 

• kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari 
gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen, musea en theaters en 
bij professionele sportwedstrijden. 

• Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter 
afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op locaties met meer dan 500 mensen is een 
vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht. 

• Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft. 

 
 
Wat betekent dit voor ons kindcentrum? 

• We dragen een mondkapje bij het verplaatsten binnen het onderwijs vanaf groep 6 

• We houden nog 1,5 meter afstand; volwassenen onderling 
• We blijven bij klachten thuis en testen; iedereen 
• We wassen onze handen en niezen in onze elleboog; iedereen 

• We zorgen voor voldoende frisse lucht; in alle groepen 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de stappen waarin de 
coronamaatregelen worden losgelaten en wat dit betekent 
voor ons kindcentrum. Nieuws vanuit de bibliotheek op school 
kunt u aan het einde van de nieuwsbrief lezen. 
 
 
Hartelijke groet, 

Hiske de Koning 
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Stap 2: 25 februari 
Vanaf vrijdag 25 februari. Dan: 

• gelden weer de normale openingstijden; 
• nemen we afscheid van: 

o het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn; 
o de verplichte 1,5 meter afstand; 
o het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel; 
o een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. 

Wat betekent dit voor ons kindcentrum? 

• We blijven thuis bij klachten en testen: iedereen 

• We wassen onze handen en niezen in onze elleboog: iedereen 
• We zorgen voor voldoende frisse lucht: in alle groepen 

Mondkapje in OV blijft 

Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een 
mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven. 

 
 
Schoolmaterialen 
Enkele schoolmaterialen krijgt uw zoon of dochter 1 keer per schoolperiode of 1 keer per schooljaar. Mocht een van deze 
materialen kwijt of kapot zijn, dan kunt u deze op school nieuw kopen. Hieronder de prijslijst voor de materialen waar dit 
voor geldt: 
Vulpen: €5,- 
Whitebord stift met vullingen: we werken vanuit duurzaamheid met whiteboard stiften waar vullingen in kunnen. Zo heeft 
uw kind maar 1 stift nodig vanaf groep 3): €3,- 
Bidon zonder dop: €2,50 
Bidon met dop: €3,50 
 
 
Studiedag  
Vrijdag 25 februari is er een studiedag. Op deze dag gaan we de resultaten van de citotoetsen analyseren  
en de rapporten voorbereiden.  
 
Huisvesting 
Door de storm Eunice zijn een paar bomen op en om het schoolplein omgewaaid. In het weekend is hier naar gekeken. We 
hebben nog geen kans gehad om de boom op het plein weg te halen, dat zal deze week gebeuren. Deze boom is gelukkig 
van de school af omgewaaid en heeft vooral het hek aan de kant van het grasveld beschadigd. Zodra de boom weggehaald 
kan worden, zal ook het hek worden gerepareerd. 
 
 
Tijdelijke huisvesting 
Vorige week is er vooral geschilderd. Deze week worden de vloeren in de drie lokalen gelegd.  
Daarnaast worden de verwarmingen geplaatst en de digiborden in de twee onderwijslokalen opgehangen.  
Voor de BSO zijn we druk bezig geweest om de inrichting uit te zoeken. Deze meubels zullen niet meteen na  
de vakantie beschikbaar zijn, vanwege een levertijd van ongeveer 6 weken.  
 
Nieuwbouw 
Geen nieuws.  
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Nieuws vanuit de groepen    
 

• Op maandag 14 februari zijn de 3 kleutergroepen ( de Pinguïns, de Zeepaardjes en de Zwanen samen met de 
peuters en de oudste kinderen van Ukkepuk) naar een voorstelling geweest in de gymzaal van de Kameleon.  
Hier werd met weinig middelen een geweldig leuk prentenboek uitgebeeld! “Het eiland van olifant”. Omdat de 
kinderen dit boek tijdens de Nationale Voorleesdagen al hadden gehoord, besproken en nagespeeld, kenden ze de 
verhaallijn zo goed dat ze zich helemaal konden inleven in het verhaal en hilarische commentaren leverden. Het was 
een ontzettend leuke ochtend waarvan de kinderen en de leidsters & leerkrachten hebben genoten! 
 

     
 

 

Nieuws van de Bibliotheek op school                l  
 
Bij de Bibliotheek de Plataan zijn de leesweken voor de Kinderjury 2022 begonnen. Deze duren t/m 10 april 2022. Tijdens de 
Kinderjury Stemweek (van 11 t/m 17 april) kunnen de kinderen (6 t/m 12 jaar) stemmen op hun favoriete boek uit 2021.  
Kom eens kijken, lees de nieuwste boeken en stem op je favoriet!  

 
 
Het Achterhuis van Anne Frank is nu voor een klein bedrag te koop bij de boekhandel. Leuk om te kopen voor jezelf, de 
kinderen of om weg te geven als cadeau. Ook goed: om samen met je kind hetzelfde boek te lezen. Praten over boeken is 
belangrijk. Door met elkaar gedachten te wisselen kom je op nieuwe ideeën en dat kan erg goed met een goed boek erbij. 
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Het Achterhuis is geschikt voor wat oudere kinderen, maar er zijn verschillende boeken over Anne Frank gemaakt, ook voor 
jonge kinderen, die je kunt lenen in de bibliotheek.  
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