
Keek op de week - week 10 

 
Gebruik tijdelijke gymzaal 
Sinds deze week maken de midden- en bovenbouwgroepen gebruik van een tijdelijke gymhal op het 
evenemententerrein in de Legmeer. De kinderen gaan met busmaatschappij van der Laan, geregeld 
door de gemeente, naar de blaashal toe. Deze week was het best even wennen. Sommige kinderen 
hadden zelfs het gevoel op schoolreis te gaan, helaas was het maar een kort ritje. Omdat het een 
zogeheten blaashal is, is er een drukverschil tussen binnen en buiten. Dit betekent dat de deuren op 
zeer specifieke wijze geopend moeten worden. Hier zijn zeer expliciete instructies over gegeven, 
want dat is nog best ingewikkeld. Daarom zullen wij de kinderen hier altijd goed bij helpen, dan lukt 
het prima. We vertrouwen erop dat we ook hier weer aan zullen wennen en dan we volgend jaar 
(naar verwachting rond de zomer) weer lekker dichtbij in de vernieuwde Scheg kunnen gymmen. 
Volgende week starten ze met de werkzaamheden, let goed op de looproutes. 
 
Beslisboom mogelijke Corona-symptomen 
In de bijlage treffen jullie de meest actuele beslisboom die wij hanteren om te kunnen zien met 
welke klachten een kind niet naar school mag komen. Wij brengen dit document graag onder jullie 
aandacht, zodat ook jullie hiervan een helder overzicht hebben. Nu we in de midden- en bovenbouw 
de cohorten groter maken, is het zeker van belang dat kinderen thuisblijven bij corona-gerelateerde 
klachten (dus ook een neusverkoudheid), dit geldt voor alle kinderen op de basisschool. Wij 
vertrouwen erop dat u als ouders/verzorgers hierin uw verantwoordelijkheid neemt en uw kind niet 
naar school stuurt als de beslisboom ook zegt thuis te blijven. Mocht u twijfelen, kunt u altijd even 
contact opnemen met de GGD of uw huisarts. Mochten wij zelf twijfelen of aanleiding zien waardoor 
het kind mogelijk naar huis moet, zullen we contact met u opnemen.  
 
Op school blijven wij ook alert op het hanteren van de maatregelen. Zo wassen kinderen bij 
binnenkomst en voor de lunch standaard even hun handen, houden we in de groepen nog steeds 
afstand waar mogelijk en zullen we ook in de grotere cohorten in de bovenbouw alert blijven op zo 
min mogelijk menselijk verkeer langs elkaar en werken met vaste plekken. 
 
Schoolfeest 
Helaas kan het schoolfeest in verband met de landelijk geldende maatregelen, niet doorgaan. 
Hoewel we heel graag dit fantastische evenement hadden georganiseerd, zien we op dit moment 
geen alternatieven. Mocht u zich al hebben opgegeven als hulpouder, hopen wij op een ander 
moment een beroep te kunnen doen op uw inzet, onze dank is zeer groot! 
 
 
Aandachtspunten 
- Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat zij op de juiste dag hun gymspullen mee hebben? 
 
Denk aan 

- Alle: Rapportmappen weer inleveren. 

 

 

 



 

 

Maandag 8 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Maraboe Gym Deze groep heeft vandaag gym. Graag zien we de kinderen 

sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij alleen hun 

gymschoenen nog aan hoeven te doen. De kinderen zijn 

mogelijk iets eerder later terug op school in verband met 

het busvervoer. 

   

 

Dinsdag 9 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Woensdag 10 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink, 

Konartel en 

Knijsterbek 

Gym Deze groepen hebben vandaag gym. Graag zien we de 

kinderen sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij 

alleen hun gymschoenen nog aan hoeven te doen.  

 

Donderdag 11 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 12 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijs-

vogel, 

Kiekendief 

en Oeroe- 

boeroe 

Gym Deze groepen hebben vandaag gym. Graag zien we de 

kinderen sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij 

alleen hun gymschoenen nog aan hoeven te doen. 

Groep 5 Vrijdagmiddag 

online via Teams 

Helaas is deze communicatie er eerder bij ingeschoten, 

maar wij zijn van Zoom overgestapt naar Teams. Teams is 

een dienst binnen ons systeem die meer mogelijkheden 

biedt. Zoom is een betaalde dienst, naast het systeem dat 

we al hebben. Op school werken de kinderen sinds deze 

week met Teams en dat doen zij hartstikke goed! Zij kunnen 

hier ook vanuit huis meewerken, dus dit geldt voor de 

vrijdagmiddag. 

 

 


