
23. Nieuwsbrief 4 februari 2022    

 

Data van belang 

31 januari – 18 februari : adviesgesprekken groep 8 

11 februari  : studiedag team; alle leerlingen vrij 

25 februari   : start carnavalsvakantie om 15.05u 

7 maart  : kinderen weer naar school om 8.40u 

14 maart : studiedag team; alle leerlingen vrij   

23 maart : De grote rekendag 

31 maart : gastles over Dierentuin Amersfoort 
 

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: 

Juf Ilona is in groep 7c 
Juf Sandra is in groep 8d 

Dinsdag: 
Juf Ilona is in groep 7c 
Woensdag:  

Juf Quincy is in groep 7c 
Meneer Joep is in groep 8b 

Juf Sandra is in groep 8d 
Donderdag: 
Juf Quincy is in groep 7c 

Juf Whitney is in groep 6a  
Juf Eefje is in groep 7b in de ochtend en in de middag in 6c 

 
Studiedag vrijdag 11 februari 
Komende vrijdag hebben we een studiedag waarin wordt uitgelegd hoe we gaan 

werken met EDI/DPL ofwel Effectieve directe instructie/doordacht passend 
lesmodel. Hiervoor komt iemand vanuit een onderwijsontwikkelingsdienst om ons 

daarbij te helpen. Wij willen ons graag blijven ontwikkelen om nog beter les te 
kunnen geven.  

Daarna gaan we in de leerteams verder met onze eigen ontwikkelingen. Op 
verschillende gebieden zijn groepjes actief om meer gespecialiseerd te zijn en 
daarmee andere collega’s te helpen. We doen dit voor rekenen, taal, mens en 

maatschappij, sociale veiligheid, executieve functies en handelend en bewegend 
leren.  

 
Corona en de besmettingen 
Afgelopen week zijn er in diverse klassen weer de nodige kinderen en 

leerkrachten besmet geraakt met het coronavirus. We wisten dat dit zou gaan 
gebeuren toen de scholen werden opengesteld. We hopen dat in de loop van de 

volgende weken alles weer een beetje normaal gaat worden.  
Deze week zijn er 37 besmettingen bijgekomen bij de leerlingen en 8 bij de 
collega’s. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog kinderen en collega’s die niet 

besmet zijn maar gewoon een griep hebben (dat kan ook nog steeds).  
We zien dat de meesten na een week weer terug zijn gelukkig.  

 
 



 
Schoolfruit 

Komende week krijgen de kinderen een stukje bleekselderij om te proeven, een 
sinaasappel en een peer.  

 
Afmelden bij de taxi/bus 
Afgelopen weken zijn diverse kinderen opgehaald op school vanwege klachten 

zoals verkoudheid etc. De kinderen gaan dan niet met de bus of taxi mee terug 
naar huis. Het is wel belangrijk dat jullie de kinderen dan afmelden bij de bus of 

zeker de taxi omdat de chauffeur anders voor niks bij jullie aan de deur staat om 
jullie zoon/dochter op te halen.  
 

 


