
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Maatregelen Corona 

Er zijn in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen. Deze 

versoepelingen hebben ook gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Vanaf 25 

februari is er geen dringend advies meer voor het gebruik van mondkapjes in de school 

en gelden de anderhalve meter maatregelen niet meer langer. Wel blijven de zelftesten 

beschikbaar voor de leerlingen in groep 6, 7 en 8 en voor onderwijspersoneel. 

We willen de leerlingen van deze groepen vragen om tweemaal per week een zelftest te 

doen, die door school zal worden verstrekt. De leerlingen hoeven géén mondkapje meer 

te dragen op school. 

 

In de afgelopen 2 jaren hebben we veel aanpassingen moeten doen aan ons onderwijs 

i.v.m. Corona. Nu het weer mogelijk is om hulp van ouders in te schakelen bij 

bijvoorbeeld technieklessen en lezen zullen we dit ook zeker weer gaan organiseren. 

Ook mogen de leerlingen weer meer samenwerken met leerlingen van andere groepen 

waardoor weer meer werkvormen mogelijk zijn. We willen zo snel mogelijk weer terug 

naar de voor ons meest wenselijke situatie, die zoveel mogelijk aansluit bij onze 

onderwijskundige visie. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.     

  

 

Groepsbezetting groepen 1a en 2 

Groep 2 

Vanaf maandag 7 maart zal Marloes Engbers geen lesgevende taken meer in groep 2 

uitvoeren. Reden hiervoor is het dringende advies vanuit de Corona-maatregelen om 

zwangeren vanaf 28 weken in de zwangerschap geen lesgevende taken meer te laten 

uitvoeren. Lisette Kroep zal in de maand maart de gehele week in groep 2 lesgeven. 

Vanaf maandag 4 april zal Marloes Horstman tot het eind van het schooljaar de 

lesgevende taken in groep 2 overnemen. 

Vanzelfsprekend hadden we liever al Marloes Horstman vanaf deze week les laten geven 

in groep 2. Door haar opzegtermijn was dit helaas niet mogelijk.  

 

Groep 1a 

Merlin Slagers zal vanaf 28 maart geen lesgevende taken meer in groep 1a uitvoeren. 

Dit ook vanuit het dringende advies vanuit de Corona-maatregelen om zwangeren vanaf 

28 weken zwangerschap geen lesgevende taken te laten uitvoeren. Elena Bunskoek zal 

vanaf dat moment op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen in groep 1a lesgeven.   

Monique Keur blijft op de andere dagen lesgeven in groep 1a. 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen  

We willen vragen om kinderen, die volgend schooljaar vier jaar worden, aan te melden. 

Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school 

willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken. 

 

 



 

Studiedag op maandag 22 maart 

Op dinsdag 22 maart is er een studiedag. De leerlingen hebben deze dag vrij.  

Tijdens deze studiedag gaan we o.a. verder met de voorbereidingen van een 

projectweek in juni. Donderdagavond 23 juni zal er een eindpresentatie zijn, waarbij we 

alle ouders uitnodigen! Handig om alvast in de agenda te noteren. De locatie, het thema 

en het programma houden we nog even geheim!  

 

  

Data en kalender 

De actuele data met activiteiten en de kalender kunt u vinden in de agenda van social 

schools. 
 

 


