
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 september 2021, nr. 2 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief voor de komende twee weken. Goed weekend gewenst. 

 

Agenda 

 

De komende weken zullen startgesprekken, ook wel omgekeerde oudergesprekken, gepland gaan worden.  

De groepen Frambozen en Blauwe druiven plannen een ouderavond. U ontvangt hierover bericht. 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 
 
Inmiddels zijn we alweer twee weken onderweg in het nieuwe schooljaar. We zijn het jaar goed begonnen. Te merken 

is de rust die er in beide gebouwen is. De gouden weken  zijn belangrijk om de groepen goed vorm te geven en te 

zorgen voor een prettig klimaat binnen en buiten de klas. In de groepen worden afspraken gemaakt over hoe we met 

elkaar omgaan en die worden ook opgehangen in het lokaal. Vraag er bij uw kind eens naar. Welke afspraak vindt uw 

kind de belangrijkste en welke daarna? 

 

Ook goed om te weten is dat er in de gangen werkplekken voor de kinderen zijn gemaakt. Nu nog een beetje 

provisorisch, maar binnenkort komen er mooie gekleurde scheidingswandjes te staan. Er wordt nu al regelmatig 

gebruik gemaakt van deze werkplekken. Fijn om te zien dat de kinderen het fijn vinden om zo te kunnen werken. 

 

Covid is voor ons nog wel een groot aandachtspunt. Gelukkig gaat het bij ons op school nog heel goed. Niet in de 

laatste plaats omdat u als ouders goed in de gaten houdt hoe het met uw kind gaat en alle afspraken nakomt. 

In mijn contacten met collega directeuren blijkt dat er een behoorlijk aantal groepen in de regio in quarantaine moest 

en dat is best frustrerend aan het begin van het schooljaar. We hopen dat wij  gespaard blijven en zo door kunnen 

gaan, maar we blijven heel alert op alles wat er gebeurt. 

 

Preventief testen in het VSO 

 

Voor leerlingen in het VSO zijn op school nog testen beschikbaar. De zelftesten zijn alleen preventief bedoeld. Bij 

klachten is het advies om een testafspraak bij de GGD te maken. Leerlingen in het VSO blijven bij 

verkoudheidsklachten nog steeds thuis tot er een negatieve test uitslag is van de GGD. Wilt u uw kind niet laten 



testen, dan mag uw kind weer naar school wanneer de klachten 24 uur voorbij zijn. Deze afspraken gelden ook voor 

gevaccineerde kinderen werd gister vermeld door de GGD. Hier wordt geen onderscheid in gemaakt. 

 
Schoolgids 

Op de website zal de nieuwe schoolgids vermeld staan. Hier en daar is wat informatie gewijzigd, dit zijn geen grote 

dingen. Wel vindt u daar de gegevens van onze nieuwe schoolmaatschappelijk werkster en zijn de schoolopbrengsten 

en uitstroom weer actueel.  


