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Beste ouders, verzorgers, 
 
Wij zijn heel blij dat de coronaregels in ons dagelijks leven worden 
losgelaten. Helaas betekent dit niet dat Corona weg is. Wij hebben 
nog dagelijks  te maken met besmettingen. Omdat we de continuïteit 
van het onderwijs zoveel mogelijk willen borgen vragen we u begrip 
voor de voorzichtigheid die we betrachten in contacten. Omdat we 
weten dat er veel verschillende opvattingen leven over Corona kiezen 
wij ervoor de samenkomst van grote groepen binnen de school te 
voorkomen. Dit betekent dat we groepen ouders alleen indien 
noodzakelijk in de school laten. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het 
verkleinen van de besmettingskans waarmee we de continuïteit van 
het onderwijs beter kunnen borgen. Daarnaast merken wij dat het 
veel rust brengt in de school wanneer we kinderen ophalen vanaf het 
schoolplein. Wanneer er aanleiding is voor gesprek nodigen wij u uit 
en zullen deze gesprekken binnen de school plaats kunnen vinden. 
Wanneer u contact wilt met leerkracht vragen wij u een bericht te 
versturen naar de leerkracht zodat deze op een moment dat het 
schikt met aandacht kan reageren.  
 
Hartelijke groet,  
Marjolein & Frédérique 

Mededelingen  
 
Bazar 9 april 
Wij zijn blij dat er weer een bazar kan plaatsvinden. Uiteraard 
met in achtneming van het voorkomen van grote groepen in de 
school. Dit betekent dat we het aantal ouders in de 
binnenruimtes zullen maximeren. Hierover zullen we u nog 
nader informeren. De meeste activiteiten zullen buiten 
plaatsvinden. Naast alle onplezierige kanten van Corona zijn 
we blij met de uitnodiging om met elkaar tradities opnieuw in te 
vullen passend bij de nieuwe realiteit. In de bijlage vindt u een 
bericht van de Bazarcommissie met de laatste informatie. 
 
Regels te laat komen  
Wij vinden het heel fijn wanneer onze leerlingen dagelijks op tijd 
in de klas zitten. Het verstoren van een les is geen prettige 
situatie voor de de leerling zelf, de klasgenoten en de 
leerkracht. Daarnaast gaat het ten koste van kostbare 
onderwijstijd. Dit betekent: 8:20 aanwezig; 8:25 gaat de klas 
naar binnen; 8:30 start. 
Omdat we met elkaar veelvuldig te laat komen willen voorkomen is er een Haagse afspraak 
opgesteld waar we als school onderdeel vanuit maken. Deze delen we voor de volledigheid met 
u, zie bijlage. Het gaat om een al lang bestaande afspraak.  
 
Herinnering zomerschool  
Eerder hebben we u bericht over de optie tot het vormgeven van een zomerschool. Wij hebben 
verschillende reacties ontvangen. Om te voorkomen dat mensen mogelijk niet in de gelegenheid 
zijn geweest te reageren doen we een herhaalde oproep. De zomerschool zal evt worden 
verzorgd door Suc6werk. Bij interesse kunt u een Parro sturen naar het secretariaat. 

 

 

Geplande activiteiten 

28 maart 2022  
Studiemiddag (klas 1 t/m 6 na 
12.30 vrij) 
 
8 april 2022 
Palmpasen-feest 
 
9 april 2022 
Bazar 
 
15 april 2022 
Goede Vrijdag  
 
18 april 2022 
Tweede Paasdag 
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Inkijkjes in de klas 
Klas 3; huizenbouwperiode              Klas 3; schilderingen van Jacobsladder 

    
 
Kleuterklas; handwerkjes     Klas 1; ‘hartensommen’ op het plein 

      
 
Klas 6; Periode Grieken

 


