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Corona-update 
 
We zijn op dit moment allemaal erg druk met het organiseren van onderwijs aan onze leerlingen op 
school. We proberen ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk groepen naar huis hoeven sturen. 
Dit betekent: bezetting organiseren omdat er een aantal leerkrachten thuis zijn, onderwijs geven aan 
leerlingen op school of onderwijs geven op school én thuis tegelijk.  
Houd er rekening mee dat de kans heel groot is dat uw kind(eren) deze week/volgende week thuis is 
omdat we geen leerkracht voor de groep hebben. 
 
Wanneer blijf je thuis: 
• Als je positief getest bent, blijf je thuis in quarantaine.  
• Als je klachten hebt (koorts, hoesten, snotteren etc.) blijf je thuis. 
 
Wanneer mag je naar school: 
• Als je milde klachten hebt mag je naar school mét een negatieve zelftest (i.v.m. een grotere kans 
op verspreiding valt hoesten en snotteren niet onder de milde klachten).  
• Er is een gezinslid met Corona; mét een negatieve zelftest én zonder klachten mag je naar school 
komen.   
  
Advies: 
Ben je in contact geweest met iemand met corona (een klasgenoot, huisgenoot of ander 
nauwcontact) dan adviseert het RIVM om iedere dag een zelftest te doen en afstand te bewaren tot 
ouderen en kwetsbaren.  
We vragen aan u of u kritisch naar uw persoonlijke situatie wilt kijken. Mocht er toch sprake zijn van 
(milde) klachten of zelfs een positieve (zelf)test dan blijft uw zoon/dochter thuis dit ter bescherming 
van leerkrachten en klasgenoten. 
  
De leerkrachten zullen u op de hoogte houden als er zich een besmetting in de klas openbaart. U 
kunt uw zoon/dochter dan ook extra testen/in de gaten houden.  
 

 

FEBRUARI  

Vrijdag 4 februari Studiedag. Alle kinderen vrij. 

In de week van maandag 7 februari t/m  
11 februari 

3e open podium. Groep 4C, 5D, 7S, 8I 
3e open podium. Groep 3M, 4VD, 6JE, 7L 

Vrijdag 11 februari Koekendag 

Maandag 14 februari Groep 1-2 thema Carnaval 

In de week van maandag 14 februari t/m 
18 februari 

3e open podium. Groep 3B, 4M, 5CM, 7KB, 8E 
3e open podium. Groep 3AC, 5NE, 6S, 8BC 

Vrijdag 18 februari Rapport mee. 

Maandag 21 en dinsdag 22 februari  10-minutengesprekken (fysiek op school) 

Maandag 21 februari Open podium groep 1-2 Carnaval 

Vrijdag 25 februari Tot 12.00 uur school. Middag alle kinderen vrij. 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie 



Rapport en 10-minutengesprekken worden verzet 
 
We zitten nu midden in de toetsweken en er zijn nog veel leerlingen/ groepen die nog toetsen in 
moeten halen omdat er nog veel kinderen op dit moment thuis zijn. 
Hierdoor verzetten we het meegeven van het rapport naar een week later op vrijdag 18 februari en 
zullen de 10-minutengesprekken ook een week later plaatsvinden op maandag 21 en dinsdag 22 
februari. 
 
Via het ouderportaal krijgt u een bericht om in te schrijven voor de 10-
minutengesprekken. Ouders/verzorgers met meerdere kinderen krijgen op donderdag 11 
februari 2022 gedurende 24 uur voorrang op de inschrijving voor de 10-minutengesprekken. Alle 
andere ouders krijgen op vrijdag 12 februari 2022 een uitnodiging.  De gesprekken zullen op school 
plaatsvinden. 
 

 
Instroomgroep 
 
Vanaf maandag 7 maart  gaan we starten met een instroomgroep op de eerste etage naast de 
bibliotheek. Dit betekent dat de kinderen die vanaf februari 4 jaar worden in deze instroomgroep 
worden geplaatst. Na de zomervakantie zullen deze kinderen in kleine groepjes verdeeld worden over 
de andere kleutergroepen.  Onze kleutergroepen zijn op dit moment vrij groot, dus het is fijn dat 
we de instromers kunnen laten starten in een kleine groep.   
Juffrouw Ebru C., bekend met de school, zal deze groep gaan leiden op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Op woensdag hebben we onze collega Ruth bereid gevonden extra te gaan werken en de 
meeste woensdagen in te vullen. Onze oud-collega Petrie Dekker zal ook enkele woensdagen invullen. 

 
 
Herinnering aanmelden broertjes en zusjes! 
 
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes, die nog niet zijn aangemeld bij ons op school? Wij 
verzoeken u hen dan zo snel mogelijk aan te melden, ongeacht de leeftijd van uw kind(eren). Voor 
geboortejaar 2018 hebben we namelijk al een leerlingenstop. 

 
 
Koerskaart SKPO - vragenlijst  
 
Eén van de ouders uit een gezin krijgt een mail met een vragenlijst over de onderwijskwaliteit op De 
Talisman. Deze vragenlijst komt van ons schoolbestuur.  
We zouden het zeer op prijs stellen als u deze vragenlijst in zou willen vullen. Alle leerlingen in groep 
5 t/m 8 vullen op school ook een vragenlijst in. 
Met de resultaten kunnen we kijken of we op koers liggen wat betreft de onderwijsontwikkelingen.  
Van 7 t/m 25 februari kunt u de vragenlijst invullen. Binnen 10 minuten is de enquête ingevuld.  
Het kan zijn dat de mail in uw spambox terechtkomt.  

 
 
 
 



Carnaval 
 
Helaas kan het carnavalsfeest op school niet doorgaan zoals we gewend zijn. Wel willen we vrijdag 
toch een klein feestje vieren, in onze eigen bubbel, in de klas. De kinderen mogen op vrijdag met gekke 
haren, een grappige hoed of verkleed naar school komen. Hou het klein, het is niet de bedoeling om 
jullie op extra kosten te jagen.   
We gaan er een gezellige dag van maken!  
Op 15 februari hakken we de knoop door of we het carnavalsfeest 
groter aan kunnen pakken. 
 
Salaai!  
De carnavalscommissie.  

 
 
Creamiddag en open podium  
  
De komende creamiddagen zullen nog steeds gehouden worden in de eigen groep i.v.m. de nog steeds 
geldende coronamaatregelen. Het open podium zal naar eigen keuze van de leerkracht plaatsvinden. 
Weliswaar in de eigen groep en de leerkracht zal hier een foto of filmpje van maken voor alle ouders.  
 


