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22-26 februari       Voorjaarsvakantie 

1 maart  Start op school 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Mededelingen:  

  
- Juf Denice heeft een prachtige zoon gekregen! Hij heet Toby. Wij wensen juf Denice en 

haar gezin heel veel geluk met z’n 5-en! 

 

We zijn heel blij dat wij weer fysiek naar school gaan met de kinderen. Door code rood zijn 

de kinderen nog 2 dagen extra vrij geweest. Wanneer er code rood wordt afgegeven, blijven 

scholen dicht. Vaak wordt er op Bijeen niveau nog het een en ander afgestemd, waar juf 

Nicolet op moet wachten. Daarna wordt er gecommuniceerd naar alle ouders. 

We bleven even schakelen, maar de laatste dagen zijn met wat meer structuur verlopen. We 

zijn zelfs al begonnen met een aantal toetsen af te nemen. We zien dat als een nieuw 

beginpunt en kijken daarna hoe we de kinderen weer verder kunnen begeleiden in hun 

ontwikkeling. 

De afgelopen weken waren er geen Corona besmettingen bij ons op school. Wel waren 

sommige kinderen verkouden en bleven thuis. Sommige kinderen zijn ook getest. Fijn dat 

alle ouders ook hun verantwoordelijkheid nemen. Bij vragen stemmen we af en dat gaat heel 

goed.  

We blijven op school heel erg oppassen; vaak handen wassen, de groepen spelen niet door 

elkaar heen en we nemen zoveel mogelijk afstand. Er zijn gelukkig geen groepen naar huis 

gestuurd omdat de leerkrachten niet konden komen. Het team heeft dat samen heel goed 

opgepakt, dat is erg fijn! 

Komende week is het vakantie. Heel erg fijn om dan even school los te laten. Kinderen 

voelen even geen druk dat er iets moet gebeuren en ouders hoeven even geen juf of meester 

te spelen.  

De teamleden kunnen ook even aan zichzelf denken. Extra tijd nemen om te ontspannen, 

hobby’s, familie of gewoon even niets. De afgelopen tijd is het druk geweest door steeds te 

moeten schakelen en inhoudelijk de leerstof anders aan te bieden dan in de normale 

situatie.  
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Attentie namens OR 

 

Vandaag gaat er een kleine attentie 

naar alle gezinnen en de teamleden 

van obs Apollo.  

Een bedankje namens de 

Ouderraad. 

We zijn er trots op hoe iedereen 

zich de afgelopen tijd heeft 

ingezet!  

Veel plezier ermee en OR; bedankt!! 

 

Praktische informatie voor na de vakantie 

In de vakantie zal er weer een persconferentie zijn. Wanneer er grote veranderingen zijn 

voor het onderwijs, zal ik u dat mailen in de vakantie.  

 

Nog even op een rijtje hoe we het ook alweer doen, met een kleine aanvulling wat betreft 

verkoudheidsrichtlijnen vanuit het RIVM. 

 

Verkoudheidsklachten 

De volgende adviezen zijn door het RIVM opgesteld; 

- Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte 

klachten zijn zoals niezen of een snotneus. 

- Bij meerdere besmettingen in een klas gaat de gehele klas in quarantaine. 

- Bij een cluster of grotere uitbraak in meerdere klassen, kan geadviseerd worden de hele 

school tijdelijk te sluiten. 

- Leerlingen die in quarantaine gaan, kunnen zich op dag 5 laten testen. Als de test 

negatief is, mogen ze weer uit quarantaine en naar school. 

- Leerlingen die zich niet laten testen, moeten 10 dagen in quarantaine blijven. 



 

Schooltijden 

We blijven de schooltijden spreiden om te voorkomen dat het enorm druk wordt in de patio: 

8.20 uur – 8.30 uur   Inloop bij de groepen 1-2-3  8.30 uur start van de les 

8.30 uur – 8.45 uur  Inloop bij de groepen 4-8  8.45 uur start van de les 

 

13.50 uur   Groep 1-2-3 is vrij 

14.00 uur   Groep 4-8 is vrij 

 

Brengen en halen van de kinderen 

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien nodig wordt een kind 

door 1 ouder gebracht/gehaald. 

- Na schooltijd gaat u zo snel mogelijk naar huis met uw kind(eren). 

Gedrag op het schoolplein 

- Ouders komen niet in de patio, zij blijven achter de palen. 

- Advies = ouders gebruiken een mondkapje op het plein. 

- Wij houden afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter. 

- Wij werken met dezelfde looproutes en ingangen als voorheen. 

Gym 

Hier komt na de vakantie meer duidelijkheid over. 

Externen op school 

Wij ontvangen zo min mogelijk mensen op school. Wanneer er mensen op school komen, 

stemmen zij af met juf Rika en/of juf Nicolet. 

Trakteren 

Trakteren is mogelijk, net als voorheen. De traktatie moet wel voorverpakt zijn. 

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Nicolet ten Kate, directeur obs Apollo  


