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Wij hebben een uitdagende periode achter de 
rug. Door oplopende coronabesmettingen en 
extra maatregelen is wederom veel aanspraak 
gemaakt op onze gezamenlijke flexibiliteit in de 
periode tussen de kerstvakantie en de 
voorjaarsvakantie. De citotoetsen hebben we 
iets later afgenomen om zo met deze periode 
goed om te gaan en leerlingen de gelegenheid 
te geven om de beste versie van zichzelf te laten 
zien tijdens de afname. Dit is heel fijn geweest 
want we hebben alle tijd nodig gehad om zo veel 
mogelijk toetsen af te nemen. Wij kijken ook 
vooruit en ondanks de oorlog die is uitgebroken 
in Oekraïne zijn er ook lichtpuntjes. Door de 
corona versoepelingen kunnen wij gelukkig weer 
meer organiseren de komende periode en wordt 
ons leven weer een beetje normaal.  

 

Korte mededelingen 
• Rapport 2: Op vrijdag 18 maart gaat het tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis. 

Van 21 tot 30 maart zijn de rapportgesprekken voor groep 2 t/m 7. De rapportgesprekken 
zijn verplicht en leerlingen van groep 5 t/m 7 gaan mee naar het gesprek. U kunt zich vanaf 
donderdag 17 maart inschrijven voor de rapportgesprekken via de schoolapp. U krijgt van 
ons nog bericht via de schoolapp over de exacte tijden. 

• Bijdrage schoolkamp: De groepen 6-8 gaan dit schooljaar op kamp. Door oplopende 
kosten zal de bijdrage dit schooljaar voor de schoolkampen iets hoger uitvallen dan in de 
schoolgids vermeld staat. Wij gaan binnenkort hierover een aparte mail sturen naar 
betreffende groepen om verdere details te communiceren. Voor ouders met een uitkering 
kunnen bij het eerste SMW inloopmoment een aanvraag indienen om de bijdrage via een 
extern fonds aan te vragen. Het is belangrijk dit op tijd te doen!  
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Wilgenstam in actie voor Oekraïne 
Wij willen als school de leerlingen meenemen dat zij 
iets kunnen betekenen voor de mensen uit Oekraïne. 
Wij gaan per groep kijken welke actie de leerlingen 
kunnen doen om geld in te zamelen voor giro 555. 
De acties willen we vooral uit de leerlingen laten 
komen zodat zij regie hebben hier invulling aan te 
geven. Per groep zal hierover gecommuniceerd 
worden wat zij gaan doen. Alles wat ingezameld 
wordt, zal door school op giro 555 gestort worden. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen 
bijdragen en het tonen van barmhartigheid naar de 
medemens om zo om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid van vreedzaamheid. Wij gaan ook 
de komende periode extra alert zijn en in gesprek gaan over de gevoelens die bij de leerlingen 
spelen.  
 
 

Inloopmomenten SMW voor ouders 
Over een week gaat onze schoolmaatschappelijk 
werkster starten met inloopmomenten voor ouders 
met vragen. Dit inloopmoment is om de twee weken. 
Het doel van deze inloopmomenten is om snel en 
gemakkelijk eventuele vragen te beantwoorden en 
eventuele hulpvragen te signaleren. Vooral ouders 
die in financiële problemen zitten en waarbij het 
moeilijk is om elke dag vers fruit of eventuele 
kampkosten niet kunnen betalen, kunnen 
gebruikmaken van dit inloopmoment. Vooral nu 
prijzen door de oorlog in de Oekraïne oplopen, is het 
mogelijk lastiger om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Wij willen graag helpen. Onze 

medewerkster kan zodoende informatie geven waar hulp te vinden is zodat het voor u en 
kinderen minder stress oplevert. De inloopmomenten staan in de schoolapp bij de jaarplanning. 
De eerste inloopmoment is op maandag 14 maart om 8.30u. U kunt gewoon naar binnen lopen 
voor koffie en thee.  
 

 
Coronamaatregelen op school vanaf 7 maart 
Vanaf 25 februari geldt een nieuw corona protocol in het 
onderwijs. De volgende belangrijkst maatregelen gelden 
vanaf 7 maart: 

− Leerlingen van groep 6-8 en leerkrachten hoeven 
geen gezichtsmasker meer op bij verplaatsing binnen 
de school. 

− Leerkrachten en leerlingen van groep 6-8 blijven zich 
twee keer per week preventief testen met een zelftest. 
Maandag worden zelftesten weer uitgedeeld voor de 
komende week. 

− Kinderen met klachten die passen bij COVID-19 
blijven thuis en laten zich testen. Bij milde 
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verkoudheidsklachten volstaat een zelftest (zie IV-2 zelftesten of naar de GGD, hierin gelden 
geen uitzonderingen voor kinderen). 

− Leerlingen die besmet zijn gaan in quarantaine volgens de gelden quarantaineregels. Voor 
de meest recente informatie kunt u de stappen doorlopen via 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 

− Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: zij hoeven niet in 
quarantaine als een huisgenoot besmet is (categorie 1) of als ze in nauw contact zijn 
geweest met een besmet persoon (categorie 2). Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij 
zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. 
Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-
infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als zij milde klachten hebben 

− Bijeenkomsten mogen gewoon weer op school plaatsvinden 

− Alert blijven op hygiëne te weten: handen wassen en in de elleboog niezen. 

− Groepen hoeven niet meer in cohorten ingedeeld te worden. Bij afwezigheid van een 
leerkracht kunnen wij hierdoor weer de groep verdelen over de andere groepen. 

− Ouders mogen de school weer in. Wij verzoeken wel de handen te desinfecteren bij 
binnenkomst. Wij blijven met de normale procedure werken om vanaf het schoolplein om 
8.20u met de leerkracht naar binnen te gaan. Voor de kleuters zijn we aan het kijken of we 
momenten kunnen organiseren waarbij ouders de klas in kunnen. Hier krijgt u nog nader 
bericht over. 
 

 
Activiteiten periode 4  

− Rapport 2: vrijdag 18 maart 

− Rapportgesprekken: 21 maart tot 30 maart 

− Wilgenstam got talent: dinsdag 22 maart 

− Disco gr 5-6: vrijdag 1 april 

− Disco gr 7-8: vrijdag 8 april 

− Paasontbijt: woensdag 13 april 

− Koningsspelen: vrijdag 22 april 

− Meivakantie: 25 april tot 6 mei 

− Suikerfeest op school: 9 mei 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Boerkamp & team Wilgenstam 
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