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18 februari 2022

Keek op de week - week 9
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•
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Code rood
I.v.m. de code rood waarschuwing voor de storm vandaag
hebben we helaas moeten besluiten de school te sluiten. Het
verkleedfeest voor de bovenbouw kon daardoor helaas niet
doorgaan. Maar de kostuums kunnen in de buurt blijven: we
gaan het feest inhalen!
Coronamaatregelen
Na de voorjaarsvakantie gelden er geen beperkende coronamaatregelen meer op school.
Graag zetten we even op een rijtje wat dit nu betekent.
- Ouders/verzorgers mogen de school weer in. Er geldt geen mondkapjesplicht of
afstandsmaatregel meer. Uiteraard staat het eenieder vrij hierin wel de eigen keuzes te
maken. Wel willen we benadrukken dat we ervan uitgaan dat mensen met klachten en/of
een positieve test, de school niet betreden. We hebben onze teamleden hard nodig om het
onderwijs te continueren.
- Gespreide schooltijden vervallen. Vanaf nu gaat de deur weer gewoon om 08:20 uur open
en starten de groepen om 08:30 uur hun dag. Als ouder/verzorger mag je je kind dus weer
naar binnen brengen. Om 08:30 uur verwachten we dat de school wat betreft
ouders/verzorgers weer leeg is zodat de groepen hun dag kunnen beginnen. Wees hier alert
op. Uiteraard kunnen kinderen alsnog gewoon zelf naar binnen als ze die zelfstandigheid wel
fijn vinden. Tussen de middag gaat de voordeur om 12:40 uur open en starten de groepen
om 12:45 uur. De eindtijden gaan ook weer terug naar normaal. Alle kinderen gaan weer via
de voordeur naar binnen.
- De cohortering vervalt. Dit betekent dat we de bouwen weer mogen mengen. Dit biedt
weer meer mogelijkheden wat betreft vieringen, buitenspelen, bouwdoorbroken activiteiten
en de overblijf.
- De basismaatregelen zoals handen wassen, ventileren, thuisblijven bij klachten en/of een
positieve test blijven gewoon gelden.
- Het advies voor kinderen vanaf groep 6 om 2 keer per week een zelftest te doen blijft
gelden.
Nieuws van de bibliotheek
Kinderen hebben vaak mooie verhalen. Hoe leuk is het om je
eigen boek te schrijven en tekenen! In de bibliotheek kun je
digitale verhalen leren maken. Lees er meer over
in dit Bieb & Boekennieuws
Groet en veel leesplezier!
van Connie (Leesconsulent op school)
Van de ouder- en kindadviseur
Binnenkort start weer de training “Samen door de tropenjaren” De
training is voor ouders met een kind tussen de 0 en 6 jaar. In de flyer
lees je meer over deze workshop-serie.
Groet,
Anne van Dijk
06-30778552 a.van.dijk@mee-az.nl

Pagina 1 van 2

•

Werkzaamheden aan ‘t Startnest
Als je de komende tijd langs ’t Startnest komt zul je zien dat er allerlei werkzaamheden op
het dak plaatsvinden. De dakbedekking en isolatie wordt vernieuwd de komende weken. Als
dat klaar is zullen er zonnepanelen worden geplaatst.

Maandag 28 februari
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
De kinderen zijn vandaag vrij!

Stamgroep
Alle

Onderwerp
Thema-opening

Luistervink

Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag is er voor het eerst in tijden weer een fysieke
thema-opening. Dat betekent dat we weer met zijn allen
in de aula zullen zijn. De thema-opening is vandaag om
12:45 uur.
Vandaag staat Evert voor de groep

Dinsdag 1 maart

Woensdag 2 maart
Stamgroep
Maraboe
Luistervink
Bovenbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepleider
Gym

Inhoud
Vandaag staat Roxan Linnekamp voor de groep
Vandaag staat Bas voor de groep
Vandaag is er weer gym, Konartel start weer vroeg en
Luistervink eindigt weer laat.

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag staat Bas voor de groep

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepleider
Gym

Inhoud
Vandaag staat Hannelore Pomstra voor de groep
Vandaag staat Bas voor de groep
Vandaag is er weer gym

Donderdag 3 maart
Stamgroep
Luistervink
Vrijdag 4 maart
Stamgroep
Konartel
Luistervink
Middenbouw
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