
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen  
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de 
keuze voor engagement of afzijdigheid. 
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de zaaier, 
het grote feest en de bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25). 
 

 
Persconferentie én de mensen achter de schermen:  
Veel kinderen hebben de afgelopen periode corona gehad of 
hebben het nu. Ook veel juffen en meesters (12 in totaal). 
Toch hebben we bijna geen groepen naar huis hoeven laten 
gaan, hoe dit kan? Dankzij de mensen achter de schermen!! 
Mede dankzij de inzet van de ambulant begeleiders Jenneke, 
Anna, Ilona en Bjorn, stagiaires Sven, Berend en Zoë en vele collega’s die extra willen 
werken, kon het onderwijs in de groepen doorgaan. Helaas worden deze mensen niet in de 
persconferenties genoemd, maar het is goed om hier toch even weer te benoemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

24-02 Eline  gr.8    04-03 Roos  gr.1/2C  
01-03 Friso  gr.8    06-03 Sarah  gr.6A 
02-03 Mandy  gr.7    07-03 Teyl  gr.6A 
02-03 Mare  gr.8     
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18-02 Speelgoedochtend groepen 1/2 
19-02 t/m 27-02 Voorjaarsvakantie  
28-2 & 1-3 CKC Drenthe directie2daagse 
03-03 Margedag groepen 1-8 
10-03 Nieuwe ZendMASter 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_uMSNkqfgAhWvxIUKHcMjAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.notenbalk-zwijndrecht.nl/ag-26470-7-112503/agenda/hugo_jarig.html&psig=AOvVaw0THltIlM0ME6VaeJncI-0x&ust=1549543635613321


 
De MAS mag weer open!! 

Wij vinden het fijn dat veel coronamaatregelen verruimd zijn! In verband met alle 
mogelijkheden, hebben wij, in afstemming met team en MR, een aantal regels opgesteld om 

weer volledig open te gaan. Zo hopen wij zoveel mogelijk weer SAMEN veilig talent te 

kunnen ontwikkelen met plezier! De nieuwe afspraken starten op 28 februari, tot die 

tijd hanteren we de huidige regels.  

Binnenkomst: De peuters en leerlingen van de groepen 1/2 mogen vanaf 8.15uur in 
de groep gebracht worden, Bij de hoofdingang afscheid nemen kan natuurlijk ook, daar staat 
altijd iemand van school om een boodschap te kunnen doorgeven van ouders aan de 
leerkracht. Voor de ouders in school geldt wel: Houdt het afscheid kort en graag vertrekken 
voor 8.30uur, zodat wij dan ook meteen kunnen beginnen met de lessen. 
Leerlingen van de groepen 3-8 gaan zelfstandig het plein op, bij de eerste bel gaan zij 
gezamenlijk naar binnen. Ouders die even een vraag hebben aan een leerkracht kunnen 
deze wel in het lokaal aan de betreffende leerkracht stellen. Op de plaats waar de groepen 3 
tot en met 8 het schoolplein op gaan zal in de ochtend ook een aanspreekpunt staan. Een 
boodschap aan de leerkracht doorgeven kan ook via mail/Social Schools. 
 
Naar huis: De peuters mogen opgehaald worden in het peuterlokaal. U kunt daarna zelf 
uw kind helpen om de jas weer aan te doen.  
De kleutergroepen Worden in verband met de overzichtelijkheid door de ouders van het 
Kleuterplein opgehaald. De leerkrachten komen met de kinderen mee naar buiten en gaan 
op een vaste plaats staan, daar wachten zij tot alle kinderen zijn opgehaald.  
De ouders van de leerlingen van de groepen 4, 5 en 7 kunnen op het schoolplein voor de 
MiniMAS wachten (dit voorkomt drukte op de straat) hier komen de leerlingen vanuit de 
MiniMAS naartoe. 
Ouders van de groepen 3, 6a, 6b en 8 kunnen op het schoolplein bij de MAS wachten. 
Hier komen de betreffende leerlingen naar buiten.   
Wij willen wel de ouders nadrukkelijk vragen om eigen fietsen buiten het schoolplein voor de 
muur van groep 6b te plaatsen. Dit in verband met de fietsen van alle leerlingen die ook op 
dat moment mee naar buiten gaan. 
 
Hygiëne: Voor het eten, na de toiletgang worden de handen gewassen. De 
leerkrachten/medewerkers letten hier zoveel mogelijk op. Twee keer per dag worden de 
toiletgroepen schoon gemaakt en met regelmaat worden de materialen in de groep 
schoongemaakt of ontsmet.  
 
Traktaties: Zelfgemaakte traktaties mogen weer! Wij willen u wel vragen om gezonde 
traktaties en vooral niet te groot. Wilt u bij zelfmaak-traktaties wel de hygiëne in de gaten 
houden?  
 
Buiten Schoolse Opvang: Ouders van kinderen op de BSO mogen de kinderen ook weer 
op het plein ophalen én voor de VSO brengen! Graag melden bij de picknicktafel, zodat onze 
Pedagogische medewerkers daarna zelf het kind(eren) uit de groep kan halen. 
 
Wij hopen dat wij deze afspraken héél lang kunnen blijven behouden! 
Als u vragen heeft laat dit natuurlijk weten. 
 
 
  



 
Het mag weer! 
Vanaf vrijdag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen. Deze 
versoepelingen hebben ook aanzienlijke gevolgen voor de organisatie van ons onderwijs. 
 
Na de voorjaarsvakantie: 
• Zijn er geen vaste looproutes meer en kunnen de kinderen de ‘gewone’ entrees gebruiken. 
• De cohortering wordt losgelaten (we mogen groepen weer mixen). Daardoor kunnen we de 
weekopening weer houden met de kinderen van het kinderdagverblijf en alle 
onderwijsgroepen! We kunnen weer tutorlezen (de oudere en de jongere kinderen lezen dan 
met elkaar). En de kleutergroepen (en peuters) kunnen binnen weer door elkaar spelen. 
• Vanaf 25 februari vervalt het dringende advies voor het dragen van mondkapjes. Het blijft 
mogelijk voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en leerlingen die zich willen 
beschermen om een mondkapje te dragen. 
• De basisregels blijven gelden. Dat betekent; handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. 
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te 
doen van kracht voor het personeel en leerlingen vanaf groep 6. 
 
Schooltijden: Wij hebben het al eerder benoemd, één van de schooldoelen dit jaar is het 
kiezen van onze schooltijden voor de komende jaren. In overleg met de MR zijn wij 
begonnen met het vormen van de mening namens het team, hier hebben we tijdens 
vergadering over gesproken én we hebben contact gehad met collega scholen die met 
verschillende schooltijden werken. Op dit moment valt de keuze, nu het traditionele rooster 
niet meer haalbaar blijkt te zijn op het huidige rooster óf het vijf gelijke dagenmodel. Na de 
voorjaarsvakantie zullen wij u als ouders meenemen in het traject. 
 

NL-Doet wordt tuindag: In verband met de huidige roerige coronatijden 
hebben wij besloten dit jaar niet mee te doen met NL-Doet. Wel gaan we 
weer een gezellige “Tuindag” plannen verderop in het schooljaar. De grote 
‘klusdag’ komt dus zeker wel weer, maar niet op de NL-Doetdagen, maar als 
het weer wat mooier wordt. Zo gauw de datum door de Ouderraad 
vastgesteld is laten wij u dat natuurlijk weten. 
 
CKC-D2D: Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zal ik (Menno) afwezig zijn in 
verband met een directie tweedaagse. Jochebed (onderbouw coördinator) en Aliene 
(bovenbouw coördinator) zullen aanspreekpunt zijn deze dagen. 
 
Programma margedag: 
Op donderdag 3 maart hebben de groepen 1-8 weer een margedag. De leerkrachten zullen 
op deze dag weer kijken naar hun manier van lesgeven, aan de hand van het EDI-model. 
 
Hoera een jongen! 
Hiep hiep hoera juf Jacqueline is 25 januari trotse moeder geworden van 
zoontje Jake! 
Wij zijn superblij voor haar! Samen met de kinderen knutselen we 
geboortekaartjes die we op de BSO en POV verzamelen. Wil je ook een kaartje 
sturen? Geef deze dan aan een leidster van de KOV en dan bezorgen wij hem. 
Wij wensen de nieuwe ouders veel geluk! 
 
 
 



 
 
BSO: Het Wilde Westen  
 
Droom je er ook wel eens van om een cowboy te zijn? Of zou je net zo'n stoere look willen 
hebben als een echte indiaan? Tijdens de voorjaarsvakantie dompelen we ons onder in de 
sfeer van het Wilde Westen! We gaan tippies bouwen, hoefijzer werpen en cactussen 
knutselen. En tijdens de hele vakantie mag iedereen elke dag als cowboy of indiaan verkleed 
komen.  
Op maandag krijgen we een workshop “bootcamp” waarbij we allerlei sportactiviteiten gaan 
doen. Hiervoor is het handig om schone, dan wel reservekleding mee te nemen. Op dinsdag 
gaan we leren steeldrummen. Wij hebben er al zin in. Wihaaaaaa! Tot in het Wilde Westen!  
 
 

 
 

   
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

   

 


