Weer naar school
We zijn blij dat in de kerstvakantie duidelijk werd dat we weer naar school mogen. Wel blijven de
regels die we voor de kerstvakantie hadden nog steeds gelden:
· Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
· We proberen de contacten tussen de verschillende groepen zoveel mogelijk te vermijden
· Medewerkers dragen mondkapjes in de gang., leerlingen vanaf groep 6 krijgen het dringend advies
een mondkapje te dragen inde gang.
· Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee
keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere
verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten
zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit
dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
· Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen
houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en
er wordt goed geventileerd.
Helaas is het bijna onmogelijk om vervanging te krijgen wanneer een van de leerkrachten in
quarantaine moet en we moeten contacten tussen verschillende groepen zoveel mogelijk vermijden.
Dat betekent dat we in geval van afwezigheid van een leerkracht u via klasbord zullen vragen om in
dat geval de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden.

Afscheid
Op een andere, maar wel mooie manier, hebben we vlak voor de vakantie afscheid genomen van
meester Taeke. Hij is in alle groepen bij geweest en wij hebben via een filmpje, waarin alle groepen
meewerkten, online afscheid kunnen nemen. Wij wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe
baan. Voorlopig neemt juf Gea de taken van hem over tot er een nieuwe directeur is.

Margemiddag
De kinderen zijn donderdagmiddag 20 januari vanaf 12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag
voor de leerkrachten,
Nieuws uit groep 1/2 Cel
Deze week zijn we begonnen aan het thema
verkeer. We hebben een mindmap gemaakt
met de hele groep. Ook hebben we de letter N
geleerd, daarbij hebben de kinderen zelf een
nummerbord gemaakt. Ook gaan we binnenkort
een rondje lopen door de wijk om alles op straat
echt te bekijken.

Vakantierooster en margedagen
Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij

20 januari 2022

Margedag

18 februari 2022

Voorjaarsvakantie

21-25 februari 2022

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij

28 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april – 6 mei 2022

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij

9 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Margedag

30 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Margedag

27 juni 2022

Zomervakantie

18 juli-28 augustus 2022

