
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

18 februari 2022

Versoepeling coronamaatregelen 

Het was goed om te merken dat deze week 
het aantal besmettingen onder de kinderen 
enorm afnam. Wel hadden we nog te maken 
met enkele besmette leerkrachten.  

Tijdens de persconferentie van 15 februari 
werd door minister Kuipers aangekondigd dat 
de meeste maatregelen komen te vervallen. 
Hieronder ziet u wat er vanaf de 
voorjaarsvakantie gaat veranderen: 

 Klassen hoeven niet in hun bubbel te 
blijven, groepen mogen weer samen 
op het plein spelen. 

 de overblijfmoeders komen in de 
pauzes weer in de groepen. 

 Er hoeven geen mondkapjes  te 
worden gedragen . 

 Het preventief testen voor teamleden 
en kinderen vanaf groep 6 blijft van 
kracht. De kinderen van groep 6 t/m 8 
krijgen vandaag  4 testen mee voor de 
weken na de voorjaarsvakantie. 

 

Ouders/verzorgers in school 

De afgelopen twee jaren hebben we geen 
ouders/verzorgers in school mogen 
ontvangen. In het begin moesten we even 
wennen, maar na een tijdje zagen we dat dit 
een enorm positieve invloed heeft op de 
veiligheid, rust en zelfstandigheid van de 
kinderen, met name in de onderbouw. Dit 
willen we graag behouden. Daarom hebben 
we de afspraken over het brengen en halen 
aangepast. 

 

 

Groep 1 en 2 

Ouders/verzorgers mogen hun kinderen in de  
week na elke vakantie naar binnen brengen.  

De overige weken  gaan kinderen vanaf het 
hek zelfstandig (of met juf Lydia) naar binnen. 
Indien nodig (bijvoorbeeld voor een 
belangrijke mededeling of het brengen van 
een traktatie) kunt u ook in de overige weken 
naar binnen lopen.  

Ouders/verzorgers van nieuwe kinderen 
mogen de eerste schoolweek hun kind 
begeleiden naar binnen.  

Bij het uitgaan van de school kunt u uw kind 
ophalen van het plein. De leerkrachten 
brengen de kinderen naar een vaste plaats op 
het plein. Daardoor blijft het overzichtelijk 
voor ouders/verzorgers en leerkrachten. 

Groep 3 

Ouders/verzorgers van groep 3 zijn ook 
welkom in de eerste week na elke vakantie. Bij 
het uitgaan van de school wachten 
ouders/verzorgers buiten het hek. Daardoor 
houden de leerkrachten een goed overzicht. 

Groep 4 t/m 8 

De kinderen van deze groepen gaan 
zelfstandig naar binnen. Indien nodig kunnen 
ouders/verzorgers meelopen naar binnen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe groep 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een 
nieuwe instroomgroep. De groep start met 5 
kinderen en in de loop van het schooljaar zal 
dit aantal oplopen.  Juf Alice Trip wordt de juf 
van deze groep. Zij zal zich in de volgende 
nieuwsbrief voorstellen. 
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