
 

    

 

 

d.d. 26-01-2022 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b.een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Fijn om weer met alle leerkrachten en leerlingen op school te zijn. Gelukkig zijn er tot nu toe weinig zieke 
leerlingen en leerkrachten en kunnen we verder met waar we een week voor de Kerstvakantie zijn gebleven. 
De Cito-toetsen nemen we vanaf deze week ook weer af. We hopen dat Covid-19 zoveel mogelijk onze deur 
(en uw deur) voorbijgaat en dat we ons werk op school kunnen blijven doen.  
 
Het NPO-plan, waar ik in de vorige nieuwsbrief over schreef,  is besproken in de MR en na het beantwoorden 
van met name financiële vragen kon de MR half december instemmen met het plan. De extra hulp aan 
leerlingen wordt planmatig verleend en we hopen dat we eind januari, als de resultaten van de Cito-toetsen 
bekend zijn, voorzichtig positieve resultaten mogen zien.  
 
Verzoek van de brigadiers: graag zien we dat schoolgaande kinderen (nu nog alleen ’s morgens) gebruik 
maken van de beveiligde oversteek voor ieders veiligheid. 
 

In december 2020 is met instemming van de MR besloten de vrijwillige ouderbijdrage in twee jaar tijd 
op te hogen van € 20,- naar € 25,- per leerling per jaar. Dit schooljaar vragen we van u dan ook € 25,- per 
leerling. De inning voor 2021-2022 vindt plaats in januari. Ouders die niet automatisch betalen, ontvangen een 

factuur met het verzoek voor 10 februari 2022 te betalen. Mocht het voor u een bezwaar zijn om dit bedrag 
te betalen, dan kunt u met mij contact opnemen.  
 
Juf Marijke is vanaf de Kerstvakantie deels aan het werk. Ze heeft nog corona gerelateerde klachten en bouwt 
langzaam op met juf Syarda als ondersteuning.  
 
Gisteravond was er opnieuw een persconferentie. De quarantaineregels voor kinderen van de basisschool 
zijn versoepeld. Als kinderen in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven zij niet meer in 
quarantaine. Zij mogen naar school. Ouders letten daarbij wel op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen 
blijven wel thuis bij (milde) klachten en doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD.  
 
De oudergesprekken staan gepland voor 14 t/m 17 februari. U kunt binnenkort een berichtje van Edwin Winter 
verwachten, waarin staat dat u zich weer kunt inplannen voor de oudergesprekken. U hoort nog van ons of 
deze fysiek of online zijn. 
 
 
 Hartelijke groet,  Dineke Homan  
 

 



 

LEGE FLESSENACTIE  

De lege flessenactie heeft in totaal € 155,90 opgebracht. Het begin voor een nieuw speeltoestel is er! De 
leerlingenraad is gevraagd mee te denken in het bedenken van een volgende actie. Wordt vervolgd!  
 
 

MR  

Vanuit het participatieoverleg kwam de vraag hoe wij als MR denken over het organiseren van bijeenkomsten in 
het Jeugdhonk voor de leerlingen van groep 7 en 8. We zouden graag eerst een duidelijk voorstel willen, voor we 
hier iets over willen beslissen.  
 
 

REMCO HEITE SCHAAKTOERNOOI  

 
Helaas, helaas....... 
In eerste instantie verplaatst van 5 februari naar 5 maart, maar na lang wikken en wegen heeft het 
bestuur van de RHS-stichting, in samenspraak met de commissie, het besluit genomen om ook voor dit 
jaar het toernooi te annuleren.  
 
 

Agenda voor de komende periode 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

27-01 09.00 Juf Dineke Participatieoverleg   

28-01  Juf Dineke vrij   

31-01 Hele dag Juf Miriam afwezig: leergang 
kwaliteitscoördinator Academica Amsterdam 

online 

01-02 19.30 MR-vergadering  

04-02  Juf Miriam vrij  

14-02 t/m 17-02  Oudergesprekken   

07-02 Hele dag Juf Dineke audittraining  

11-02  Juf Dineke vrij  

14-02 Hele dag Juf Dineke audittraining  

  Valentijnsdag   

17-02  Juf Dineke afwezig directieoverleg   

18-02  Rapport mee   

  Juf Miriam vrij   

21-02 t/m 25-02  Voorjaarsvakantie   

    

    

 
 
 

Woensdag 24 november heeft er weer een (digitale) vergadering van de MR plaatsgevonden. Tijdens de 

vergadering hebben we het onder andere gehad over de besteding van de NPO gelden. Het meeste is duidelijk , 

maar over bepaalde onderdelen willen we graag nog meer duidelijkheid.   

Daarnaast hebben we het jaarplan en de meerjaren begroting  besproken. Ook kwamen we tot de conclusie dat 

we het erg spijtig vinden dat er nog geen nieuwe brigadiers kunnen worden opgeleid, omdat de cursusleider 

helaas nog steeds ziek is. Nog een punt van de agenda was het ICT protocol. Deze hebben we met elkaar 

doorgenomen.  



 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2021-2022  

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  

 
 
Vrije dagen 2021-2022: 
28 februari 2022 (maandag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
2 maart 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
11 mei 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
20 mei 2022 (vrijdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij  
25 mei 2022 (woensdag): Tjongerwervendag, alle leerlingen vrij  
15 juli 2022 (vrijdag) laatste schooldag, zijn de leerlingen NIET vrij.  

 

BIJLAGEN  
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