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Elke dag begint waarde(n)vol. 

Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
 

 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moet je iets voor doen. 

 
Voorjaar! 
De periode januari- februari was er eentje oplopende besmettingen bij kinderen en personeel, 
waardoor een rommelig geheel van thuiswerk en inval om de groepen draaiende te houden. Gelukkig 
kunnen we bijna weer op volle sterkte starten. En goed nieuws! Wij mogen jullie weer ontmoeten in 
de school! Gewoon fijn dat ook op school de richtlijnen worden versoepeld. Basismaatregelen blijven 
nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden. De zelftesten zijn op school 
verkrijgbaar voor alle groepen.  
 
De volgende regels op school:  

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig 
handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
• In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen. 
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. 
• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer 

mogelijk. 
• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van 

zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 
 
 
Begin- en eindtijden 
De lessen starten om 8.15. De bel gaat om 8.10 zodat de kinderen op tijd in de klas aanwezig kunnen 
zijn. De kinderen van de groepen 1/2/3 mogen weer in school worden gebracht vanaf 8.10 uur. 
Kinderen vanaf groep 4 die te laat komen, wachten tot een volgende activiteit begint voor zij de klas 
in mogen. Dit om de voortgang van de lessen niet te verstoren. De leerkracht bevraagt de kinderen 
naar de reden. Mocht zich dit te vaak voordoen, dan wordt er contact met de ouders opgenomen.  
 
Anglia 
Vanaf 1 maart starten de lessen Anglia voor groep 8. Een goede voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs.  
 
 
 



 
Breekdagen 
Op de eerste breekdag na de voorjaarsvakantie is groep 7/8 te gast op het opleidingsschip van de 
Maritieme Academie uit Harlingen. Het schip ligt op West in de haven. De kinderen krijgen een 
ochtend lang les aan boord.  
 
De tweede periode Talentontwikkeling gaat 9 maart van start, met deze keer een kookgroep, een 
natuurgroep, techniekgroep, kunstgroep en sportgroep.  
 
Roeitrainingen 
Vanaf 7 maart starten de roeitrainingen. Een rooster volgt nog.  
 
Nieuws en communicatie 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, activiteiten en bijzonderheden. 
De nieuwsbrief verschijnt in de week na een vakantie. Zaken die zich tussentijds voordoen, worden 
via de schoolmail aan u doorgegeven. Zaken per groep meldt de leerkracht via de groepsmail. Level 
1/2/3 en 7/8 maken gebruik van een groepsapp. We vragen u deze app als mededelingenapp te 
gebruiken vanuit de leerkracht. Eénrichtingsverkeer dus. Onze website bevat veel informatie over de 
school. Uiteraard kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een (voorlopig digitaal) gesprek met 
de leerkracht, intern begeleider of locatiedirecteur. 
 
Vooruitblik: 
woe 16-03 Rots&Water 7/8 met Menno Tuik; 
do    17-03 Boomfeestdag 7/8; 
ma   28-03 Theorie verkeersexamen; 
vrij   01-04 Praktijk verkeersexamen; 
woe 13-04 Natuurwijs 1/2/3; 
woe 20-04 en do 21-04 Eindtoets groep 8; 
woe 20-04 Roeiwedstrijden Jo Krul trofee; 
vrij   29-04 12.00 uur start meivakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemmen: 
01-03 groepen 3/4; 
08-03 groepen 3/4; 
15-03 groepen 5/6; 
22-03 groepen 3/4; 
29-03 groepen 3/4; 
05-04 groepen 7/8; 
12-04 groepen 3/4;  
19-04 groepen 3/4;  
26-04 groepen 5/6. 
 
 
 

 
 

Namens het team, Loes Dijk.  
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