
20. Nieuwsbrief 14 januari 2022    

 

Data van belang 

17 januari  : uitnodigingen voor de oudergesprekken 

26 januari : voorleesontbijt 

31 januari – 4 februari  : oudergesprekken groep 1 t/m 7 

31 januari – 18 februari : adviesgesprekken groep 8      
 
Fijn dat we weer zijn gestart 
Afgelopen week hebben we genoten van een 1e fijne schoolweek. We genieten 

van elke dag die normaal kan verlopen en hopen dat er nog vele zullen volgen. 
Voor iedereen die in quarantaine zit of positief getest heel veel sterkte en succes.  

Houd ons op de hoogte als deze situaties zich voordoen.  
 
Corona afspraken 

De protocollen voor het onderwijs zijn niet echt veranderd zoals we nu denken. 
Mocht dit wel het geval zijn dan zullen we jullie daar zeker over informeren. Het 

CCT (corona crisis team van Delta-onderwijs) komt maandag bij elkaar.  
 
Uitnodigingen voor de oudergesprekken 

De leerkrachten zullen via de mail of de schoolapp met jullie contact op nemen 
om aan te geven op welke dagen jullie kunnen inschrijven voor een 

oudergesprek. Deze zullen digitaal plaatsvinden via telefoon, zoom, teams en bij 
uitzondering op school (dit geldt o.a voor de adviesgesprekken voor groep 8).  
 

Vervangingen 
We doen weer een poging om aan te geven wie in welke groep vervangt. Dit kan 

zomaar veranderen als er door ziekte, quarantaine of andere zaken vervanging 
nodig is.  
Maandag:  

Meneer Joep is de ochtend in groep 7b en in de middag in de groepen 8b.  
Dinsdag: 

Juf Whitney is in groep 6b; juf Anouk is in quarantaine.  
Woensdag:  

Juf Yvonne is in groep 3b/4b; juf Dana ondersteunt in groep 4a.  
Meneer Joep is in groep 6b. 
Juf Quincy is in groep 5a; juf Hanneke werkt voor haar eigen groep.   

Juf Sandra is in groep 8d; juf Suzanne werkt voor haar eigen groep.  
Donderdag: 

Juf Whitney is in groep 6b als juf Anouk niet terug is anders is ze in groep 6a 
i.p.v. dinsdag.   
Juf Eefje is in groep 1/2 in de ochtend en in de middag is juf Eefje in groep 7c 

voor de domeinmiddag.  
Juf Quincy gaat in de ochtend ondersteunen in groep 8 en in de middag is ze in 

groep 6c; Bas werkt voor zijn eigen groep i.p.v. afgelopen donderdag.  
Vrijdag:  
Juf Whitney is in groep 6c; meneer Bas heeft ICT. 

Juf Quincy is de hele dag in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt voor zijn eigen 
groep.  

Juf Eefje is in de ochtend in groep 5b; meneer Thom werkt voor zijn eigen groep. 
In de middag is juf Quincy in groep 4a en werkt juf Yvet voor haar eigen groep.  



 
Schoolfruit  

Zoals we woensdag hebben laten weten is er wel het nodige misgegaan met het 
fruit afgelopen week. We hopen dat het volgende week weer gewoon geleverd 

wordt zoals eerder afgesproken. Ze hebben nu maandag en dinsdag nog fruit van 
afgelopen week (sinaasappel, wortel en mandarijn).  
We krijgen fruit op woensdag, donderdag en vrijdag (een mandarijn, een halve 

sinaasappel en een appel). Natuurlijk mag u zelf ook nog fruit meegeven en dit 
als extraatje zien.  

 
Hoera de beloning is binnen 
We hebben onze 80 ballen verdiend. Er is dan een beloning afgesproken en dat is 

deze keer: “iets lekkers maken”.  
De groepen beslissen zelf wat ze gaan doen en wanneer ze dat gaan doen. De 

leerkrachten zullen jullie hierover informeren. We gaan nu op naar de 100 ballen 
en kunnen dan een film/bioscoop moment verdienen in de eigen unit/groep.  
 


