
 

 

 

Belangrijke data:         1 maart 2021 

Week 9, 10 en 11  Er worden Cito toetsen afgenomen in de groepen 3-8 

Week 9, 10 en 11  Er vinden adviesgesprekken plaats met kinderen en ouders van groep 8 

25 maart    Oud papier wordt opgehaald in Krakeel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mededelingen: 

 
 

• We zijn weer goed gestart na de voorjaarsvakantie! 
• De meeste kinderen waren weer op school. Helaas waren er een aantal kinderen 

verkouden en daarom thuis. Fijn dat u hier zo verantwoordelijk mee om gaat.  
• De Cito toetsen worden deze weken afgenomen. Het is belangrijk dat uw kind goed 

slaapt en gezond eet en drinkt. Dit helpt de kinderen om goed te functioneren. 
Sommigen vinden het best een beetje spannend. Succes allemaal! 
 

Schoolfruit 
 
Deze week is dat mandarijn, wortel en appel. 
 
 
Richtlijnen Corona 
Naar aanleiding van de persconferentie vorige week zijn er geen belangrijke zaken voor het 
basisonderwijs om nu te benoemen. Natuurlijk volgen wij nog steeds een protocol op school.  
 
Wat voor u van belang is: 
 
Gym 
 
Vanaf volgende week kunnen wij in de gymzaal gymmen met de kinderen.  
 
U begrijpt dat zij niet gezamenlijk gebruik van de kleedkamers kunnen maken. Er moet meer 
tijd ingepland worden voor de wisseling. We stellen daarom een rooster op zodat de groepen 
niet mixen. Meester Dick maakt hier een schema voor.  
 
De gymdagen blijven wel de dinsdag en donderdag.   
 
Deze week is het mooi weer en zullen er extra buiten 
activiteiten gedaan worden. 
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Nog even ter herinnering: 
 
Verkoudheidsklachten bij kinderen 
 
De volgende adviezen zijn door het RIVM opgesteld;  
- Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte 
klachten zijn zoals niezen of een snotneus.  
- Bij meerdere besmettingen in een klas gaat de gehele klas in quarantaine.  
- Bij een cluster of grotere uitbraak in meerdere klassen, kan geadviseerd worden de hele 
school tijdelijk te sluiten.  
- Leerlingen die in quarantaine gaan, kunnen zich op dag 5 laten testen. Als de test negatief 
is, mogen ze weer uit quarantaine en naar school.  
- Leerlingen die zich niet laten testen, moeten 10 dagen in quarantaine blijven. 
 
 
Verkoudheidsklachten bij leerkrachten 
 
Wanneer een leerkracht verkoudheidsklachten heeft, wordt de leerkracht ook getest. We 
proberen in die situatie inval te regelen.  
 
Wanneer dat een keer niet lukt, zult u een bericht via Parro ontvangen.  
 
Wilt u er aan denken dat wij kinderen op dit moment niet in een andere groep op kunnen 
vangen? U moet dan zelf iets regelen qua opvang.  
 
Uiteraard hopen we dat wij altijd een invaller kunnen regelen wanneer dat nodig is… 

 

Brengen en halen van de kinderen  

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien nodig wordt een kind door 1 
ouder gebracht/gehaald.  

- Na schooltijd gaat u zo snel mogelijk naar huis met uw kind(eren).  

- Ouders komen niet in de patio, zij blijven achter de palen.  

- Wij houden afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter.  

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 


