
 

 
24-02-2022 

 
Corona-update 
 
Beste ouders/verzorgers,  
Zoals vorige week medegedeeld nemen we u graag mee in de nieuwe coronamaatregelen geldend 
voor het primair onderwijs.  
  
Vanaf morgen, 25 februari, vervallen bijna de meeste maatregelen;  

• Kinderen en volwassenen hoeven geen mondkapjes meer te dragen.  
• De 1,5 meter afstand vervalt (geef elkaar wel de ruimte).  
• Externen (ouders, onderwijsondersteuners/experts) mogen weer in de school komen.  

  
Welke adviezen blijven van kracht;  

• Regelmatig handen wassen.  
• Goed blijven ventileren.  
• Leerlingen van groep 6,7,8 en de medewerkers testen 2x in de week preventief.  

Heeft uw zoon/dochter (milde) klachten dan vragen we u om een zelftest te doen. Is deze test 
negatief dan is uw zoon/dochter welkom op school.   
 
We zullen vandaag aan álle leerlingen 2 zelftesten meegeven. Is het voor u als ouder/verzorger lastig 
om zelftesten te bekostigen, neem gerust contact op met Jacqueline. 

 

 

FEBRUARI  

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie 

  

MAART  

Maandag 14 maart Groep 1-2 thema kunst 

Vrijdag 25 maart Groep 1-2 kleutervrije vrijdag 

Maandag 28 maart t/m  
vrijdag 1 april 

Cultuurweek 

Vrijdag 1 april Afsluiting cultuurweek inloop klas met ouders 15:00u 

  

APRIL  

Maandag 4 april Groep 1-2 thema Pasen 

Woensdag 6 april  Ouderavond ‘Sociale media & mobieltjes’ 20.00 uur. 

Vrijdag 15 april  Goede vrijdag. (Vrij) 

Maandag 18 april 2e Paasdag. (Vrij) 



Speciaal voor De Talisman; 

• Bij grotere activiteiten op school zullen we per activiteit bekijken wat goed is en goed voelt 
om daarna te kiezen in welke vorm we de activiteit laten plaatsvinden. Hierover wordt u tijdig 
geïnformeerd. 

• Aan de voorkant van het schoolgebouw zal het toezicht verdwijnen. Fijn als u met uw kind 
bespreekt dat ze moeten oversteken via het zebrapad. Er zal wel toezicht op het schoolplein 
blijven. 

• We blijven de verschillende toegangsdeuren handhaven. Het spreiden bevalt ons goed. 
 
 

Halen & brengen van groep 1-2 leerlingen 
 
Na de vakantie willen we weer ouders toe laten in de school. Het doel is om het contact tussen ouders 
en school te bevorderen maar ook de zelfstandigheid van de kleuters te behouden.  
We hebben deze week overlegd met de kleuterleerkrachten en de contactouders van de 
kleutergroepen en zijn tot de volgende afspraak gekomen: 
U mag uw kind weer naar de klas brengen maar dit hoeft niet. U kunt er bv voor kiezen om uw kind 
enkele keren per week naar de klas te brengen en andere dagen niet. 
 

• Om 8.20 uur komen de leerkrachten naar buiten en kunnen uw kind van u over nemen zodat 

u zelf kunt vertrekken. De leerkrachten gaan dan met de kinderen naar binnen. 

• Na 8.20 uur (wanneer de leerkracht in de klas zijn) kunt u uw kind zelfstandig naar binnen 

laten gaan. Dit kunnen ze heel goed! 

• Na 8.20 uur kunt u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Houd 

u dit bezoekje kort? Als uw kind in de kring zit neemt de leerkracht het van u over.  

Oudere broertjes en zusjes blijven buiten op de speelplaats wachten tot ze naar binnen 

mogen. 

• Na 8.30 uur gaat u niet mee naar binnen en gaat uw kind zelfstandig naar binnen. 

• Om 12.00 uur en 15.00 uur brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten. 

Het breng- en haalmoment van de groepen 1-2 Myrthe en 1-2 Rogier blijft aan de voorkant van de 

school. 

We wensen iedereen een gezonde en fijne carnavalsvakantie!  

 

 
Reservekleding groep 1-2 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Zouden jullie a.u.b. de geleende kleding die u kind krijgt na een ongelukje mee terug willen nemen 
naar school. We hebben de kleding hard nodig. 
Vast bedankt. 
 
Jacqueline Reijs 
Administratie 
 

 

 

 



Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen 2022 
 
Na 2 jaar afwezigheid zijn de Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen (ESZK) weer terug van 
weggeweest! In een iets ander jasje, maar nog net zo leuk als voorheen. PSV zwemmen organiseert 
dit evenement samen met Eindhoven Sport en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. 
  
Tijdens het ESZK willen we alle basisschoolkinderen in Eindhoven die in het bezit zijn van een 
zwemdiploma B (of equivalent), kennis laten maken met het wedstrijdzwemmen. En vooral laten 
zien hoe leuk deze sport wel niet is. 
  
Wanneer? 

Het ESZK vindt plaats op woensdag 30 maart 2022, en zoals jullie van ons gewend zijn kan er ook 
weer twee keer getraind worden op 16 en 23 maart. 
  
Belangrijk: 

-        Dit jaar wordt er alleen individueel gezwommen, geen estafettes. 
-        Wanneer er van een school 5 of meer leerlingen zich inschrijven, dan kunnen zij mee 

zwemmen voor het schoolklassement. 
-        Inschrijven doe je als ouder zelf, dus niet via school. 
-        Aanmelden kan tot en met 11 maart via www.psvzwemmen.nl/ESZK. 
-        Iedereen die zich ingeschreven heeft ontvangt op 12 maart een email met daarin 

meer praktische informatie. 
  
Meer weten? Ga naar www.psvzwemmen.nl/ESZK of mail naar eszk@psvzwemmen.nl. 
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