Buren, 17 februari 2022
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 18 februari a.s. gelden er weer nieuwe maatregelen:
- Ben je besmet met het coronavirus, dan ga je vijf dagen in quarantaine, mits je 24 uur geen
klachten meer hebt.
- Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes komen te vervallen.
- Gebruik van mondmaskers blijft gehandhaafd.
Vanaf 25 februari
- is het 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.
- Wel blijft het dringend advies staan voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per
week een zelftest te doen. Deze testen krijgen de kinderen vanuit school mee.
EINDELIJK.......................ook mogen ouders, verzorgers en andere externen weer in
school vanaf 18 februari (tot 25 februari nog wel met mondkapje!)
Met gewoonte 4 “Denk Win-Win” voor ogen, willen
wij graag afspraken maken betreffende “ouders in
de school”.
Bij start van de schooldag is het belangrijk dat de
leerlingen rustig de school in kunnen lopen. Wij
hebben veel leerlingen én dus veel ouders. Door
onze smalle (in)gangen is het onmogelijk dit om
half 9 rustig te laten verlopen. Daarom zullen wij
er een gewoonte van maken dat leerlingen, 's morgens om half 9, zelfstandig de
school in lopen, zoals de leerlingen dat op dit moment gewend zijn.
Zowel leerlingen als leerkrachten zijn zeer gebaat bij deze rustige start van de schooldag. De
leerkracht ziet al zijn/haar leerlingen binnenkomen en de les kan op tijd beginnen. Het
schoolplein kunt u wel weer zoals normaal op lopen. De ouders van onze jongste
leerlingen, die net 4 jaar zijn geworden, mogen de eerste 3 maanden meelopen tot aan de
klasdeur. Dit zolang het nodig is. Onze ervaring is dat de meeste kinderen snel gewend zijn
en zelfs graag zelfstandig de school in willen lopen.
U bent echter op andere tijdstippen van harte welkom op school!
Voor een korte mededeling kunt u na schooltijd bij de leerkracht terecht of er een afspraak
maken. Mocht uw kind iets willen laten zien bent u, na schooltijd, ook welkom in de klas. Ook
gaat u komende periode weer uitnodigingen krijgen voor: ouderavonden, tentoonstellingen
(creatief plein), presentaties (creatief plein), portfolio-inloopmiddagen, leiderschapsdag etc.
Wij hopen u binnenkort in school te zien!
Groep 1/2b
Juf Debbie blijft ook na de voorjaarsvakantie op vrijdag in groep 1/2a.

Vervanging Juf Lieke
Juf Lieke gaat een aantal weken eerder voor de klas weg
i.v.m. haar zwangerschap. Zij blijft deze weken nog wel
werkzaamheden op school doen, totdat zij met verlof gaat.
Meester Edward zal juf Lieke vervangen op donderdag en
vrijdag. Meester Edward is een bekende meester op onze
school. Het lukt hem op drie dagen niet te komen: op
10,17 en 24 maart. Deze dagen komt juf Els. Juf Els is een
vaste invalleerkracht binnen onze stichting.
Extra leerkracht/ondersteuning groep 2 en groep 3
Groep 3a en 3b blijven tot aan de zomervakantie ontkoppeld. Dat betekent dat zij blijven
werken in twee kleine groepen, zoals zij dit gewend zijn.
Omdat de kleutergroepen, zoals verwacht, steeds groter worden, zullen onze groep 2
leerlingen op woensdag en donderdag tijdens de werklessen werken bij juf Marcella op het
kleine leerplein. Groep 2a en 2b werken daar, om de beurt, twee maal een halve ochtend en
een halve middag.

Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

