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Agenda 

2 maart  t/m 2 april 
2 maart  
2 maart en 5 maart 
3 maart 
17 maart  
18 maart 
 

Kunstmaand! 
14.30 uur tot 15.30 uur Leerlingraad  
Zanglessen groep 1 t/m 8 van juf Barbara 
Groep 7 naar Rijksmuseum 
Bingoavond! 
Studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn vandaag vrij! 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

1 maart 
6 maart 
 

Amy 
Doris 
Muaad 

Groep 3 
Groep 7 
Groep 3 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Corona-virus 
Sinds een aantal weken is er een uitbraak van het Coronavirus. Coronavirussen veroorzaken 
luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-darmklachten. 
Nu het Coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, rijst de vraag wat te doen als … 
Er is wederzijds contact tussen school en de GGD over hoe om te gaan met deze situatie. 
De GGD hanteert de volgende basisregel: zolang een leerling niet de ziekteverschijnselen heeft, kan 
deze leerling gewoon naar school.  
Nu zijn er de komende periode meerdere situaties mogelijk: 
1. Er vindt geen besmetting plaats op school. 
2. Een leerling of familielid krijgt gezondheidsklachten. 
Als er griepverschijnselen optreden moeten ouders direct telefonisch contact opnemen met de 
huisarts of de GGD. Vervolgens zal diegene getest worden op het virus. Als het virus bevestigd 
wordt, zal de school worden opgenomen in het contactonderzoek. De GGD geeft dan aan, hoe als 
school te handelen in deze situatie. Ouders worden geïnformeerd over de situatie. 
3. School wordt benaderd voor een contactonderzoek, omdat er bij iemand die in contact is 
geweest met iemand van school het Coronavirus is geconstateerd. De richtlijnen vanuit de GGD 
zullen direct worden opgevolgd en gecommuniceerd naar de ouders.  
 
Ook heeft de GGD aangegeven wat we als school preventief kunnen doen.  
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen, zijn: 
-  Was je handen regelmatig 
-  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
-  Gebruik papieren zakdoekjes 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (www.rivm.nl). 

Thee-koffiemoment voor ouders van de groepen 1 en 2 
Vrijdagmiddag 13 maart is er weer een koffie/theemoment  
voor de ouders van de groepen 1 en 2. 
Het is een gezellig ontmoetingsmoment waarbij ook vragen gesteld 
kunnen worden over onderwijszaken of groepsactiviteiten. 
Koffie en thee staat klaar vanaf 13.45 uur.  
U komt toch ook? 
 

Bingo! 
Dinsdag 17 maart is de jaarlijkse bingoavond van 18.30 uur 
tot 20.30 uur. We zijn gestart met de voorbereidingen voor 
deze gezellige avond. 
Heeft u thuis nog cadeautjes, bijvoorbeeld uit uw 
kerstpakket, of werkt u bij een bedrijf waar een waardebon 
of cadeautje geschonken kan worden. 
Dan zouden wij graag de presentjes ontvangen en in willen 
zetten voor de bingo. 
U kunt de cadeautjes inleveren bij Lilian. 
Alvast reuze bedankt! 

Letterfeest groep 3 
Wauw, het is bijna niet meer voor te stellen hoe de leerlingen van groep 3 
de eerste schooldag de klas binnen stapten, vol verwachting over wat hen 
allemaal te wachten stond.  
En nu kunnen ze allemaal lezen!  

 
Het blijft bijzonder om te zien hoe de wereld opengaat als kinderen leren lezen.  
Een mooi moment om hier samen bij stil te staan is tijdens het Letterfeest.  
Dit hebben we met elkaar gevierd op woensdag 26 februari met een spelletjescircuit en een 
diploma-uitreiking.  
Leerlingen van groep 3… goed gedaan en gefeliciteerd! 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 


