
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Begonnen! 
Het vorige jaar, 2021, begonnen we met thuisonderwijs. Dat was een ‘afstandelijke’ start.  
Het nieuwe jaar, 2022, zijn we live begonnen. In de klas en met een proost op een goed, gezond en 
leerzaam jaar. We wensen iedereen, dat mag op de 14e ook nog wel, een heel mooi jaar toe! 
 

Thuispluizen 
Het hoort bij de vaste ‘opstart’ na iedere vakantie: op woensdag worden alle kinderen gecontroleerd 

op hoofdluis. Het luizenpluisteam komt dan alle groepen langs en checkt snel en efficiënt alle 
haren. 

Maar… helaas past het luizenpluizen niet binnen de huidige corona-maatregelen. Daarom 
vragen we alle ouders hun kind(eren) thuis zelf op hoofdluis te controleren én indien 
nodig maatregelen te nemen. 

Uitpluizen wordt dus tijdelijk even thuispluizen! 
 

Ook muziek in Goudmos 
Er zit muziek in locatie Goudmos; nu ook letterlijk. Juf Marieke verzorgde voor de kerstvakantie al 
muzieklessen op locatie Donge en nu gaat ze dat ook doen op locatie Goudmos. 
Alle groepen komen om de week aan de beurt. We verheugen ons erop! 
 

Groepen 6, 7 en 8 testen 
Bij de huidige ‘coronamaatregelen’ hoort het dringende advies om twee maal per week 
de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een zelftest te laten doen. Voor de vakantie kregen 
de kinderen genoeg testsetjes mee om ook in de eerste week na de vakantie thuis te 
kunnen testen. Om in de komende week ook thuis te kunnen testen, zijn voor alle kinderen weer twee 
testsetjes beschikbaar. Op vrijdagmiddag kunnen ze om 15.15 uur opgehaald worden bij de leerkracht.  
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 15 januari Riven (gr.1/2a); op 17 januari Brent (gr.4/5c); op 18 januari 
Jenaro (gr.1/2e) en juf Evelina en op 19 januari Jesselyn (gr.6a), Stacy (gr.5b) en Vince (gr.1/2b). 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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