
 

 

 
 

 

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

Bijna klaar? 
Zou het dan echt klaar zijn? Zouden de corona-maatregelen echt verdwijnen? 
De berichten die in de persconferentie van dinsdag 15 februari werden doorgegeven klinken hoopvol. 
 

Welke maatregelen verdwijnen al meteen uit de school? Dat zijn er nu nog niet zo veel. De grootste 
veranderingen gaan in na 25 februari; pas na onze voorjaarsvakantie dus. Dan zijn ouders 
weer welkom in de school, hoeven de groepen 6, 7 en 8 geen mondkapje meer op (net als de 
volwassenen trouwens) en verdwijnt ook de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Dat 
betekent ook dat we na de vakantie weer een echte ‘ouders-mee-naar-binnen-week’ kunnen 
houden! 
 

Welke maatregelen ‘houden we er in’? We wassen nog steeds onze handen regelmatig, 
geven géén handen, blijven thuis bij klachten en de groepen 6, 7 en 8 doen nog steeds 
preventief twee keer per week een zelftest. Die tests worden ook na de vakantie gratis 
met de kinderen meegegeven. 

 

In de komende week zijn ouders al wel weer, op afspraak, welkom in de school, als er 1,5 
meter afstand gehouden kan worden en een mondkapje gedragen wordt. 
Dat zou betekenen dat de geplande 10-minutengesprekken van komende week eventueel 

weer ‘live’ op school gevoerd zouden kunnen worden. De leerkrachten voor wie dat geldt, zullen 
in het begin van de week contact opnemen met de ouders van hun klas. 
 

Dat corona nog niet klaar is met ons, bleek deze week nog maar weer eens. Maar liefst drie groepen 
moesten thuisblijven, terwijl de rest van de groepen met de inzet van al onze mogelijkheden ‘bemand’ 
konden blijven.  
 

Verhuizen 
Het is zo ver: de nieuwe lokalen aan de Bermweg zijn klaar. En dat betekent dat er ook verhuisd kan 

worden.  
De Donge-groepen 6b en 7b worden namens de PWA de bewoners van de nieuwe 
locatie.  

In de voorjaarsvakantie worden alle spullen van deze groepen door een 
verhuisbedrijf overgebracht. Ook intern wordt er verhuisd. Groep 4b gaat naar 

boven, groep 1/2f komt van ‘achter de klapdeuren’ naar de benedenverdieping 
van locatie Donge en de groepen 1/2e en 3b ruilen van lokaal. De vier groepen 
1/2 zitten zo bij elkaar. Dat maakt het werken op de gang en het samenwerken 
een stuk makkelijker. 

De ouders / verzorgers van de verhuizende groepen hebben een mail gekregen met alle informatie. 
Op maandag 7 maart stond een studiedag voor de leerkrachten gepland en een vrije dag voor de 
kinderen. Die dag gaan de leerkrachten de klassen inrichten zodat iedereen op dinsdag 8 maart op zijn 
nieuwe plek van start kan. En… in de week na de vakantie mogen de ouders / verzorgers mee naar binnen. 
Kunnen ze mooi de nieuwe ‘werkplek’ van hun kind bekijken! 
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Nu bijna echt continu 
De voorjaarsvakantie nadert en dat betekent ook dat we bijna overgaan op het continurooster. 
De kinderen gaan dan op alle dagen behalve woensdag naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. Iedereen 
luncht dan op school. 
Op woensdag zijn de kinderen op school van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
 

1/2 op stap, maar later 
Nu de corona-maatregelen steeds meer worden losgelaten, durven we ook weer aan schoolreisjes te 
denken. 
De groepen 1/2 zouden op 25 maart op stap gaan. Maar dát komt nog een beetje te vroeg. In deze korte 
tijd kunnen we bijvoorbeeld niet alle bijdragen innen en bussen regelen. De groep 1/2 schoolreis schuiven 
we nog even door dus, maar hij gaat wél door! 
 

Niet alleen in de map… 
De nieuwe rapporten zijn door het grootste deel van onze ouders / verzorgers enthousiast 
ontvangen.  
Behalve dat de rapporten er mooi uitzien, bieden ze nog meer voordelen.  
Zo zijn de rapporten ook te bekijken in het ouderportaal van Parnassys. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 19 febuari Cato (gr.3a), Axelle (gr.3b), Lilly (gr.3b) en juf Mieke; op 20 
februari Anne-Julia (gr.7b) en op 23 februari Benjamin (gr.3b) 
 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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