
28. Nieuwsbrief 4 maart 2022    

 

Data van belang 

7 maart          : kinderen weer naar school om 8.40u 

14 maart        : studiedag team; alle leerlingen vrij   

23 maart        : De grote rekendag 

31 maart        : gastles door Marjo Hoedemaker over Dierenpark Amersfoort 

5 april            : sponsorloop 
 
Start 4e periode 
Na een fijne vakantie met volop zon en weinig wind hebben we de accu weer 

kunnen opladen. We zien weer uit naar jullie komst en hebben zin in de komende 
periode. We houden jullie weer wekelijks op de hoogte van alles wat er speelt.  

 
Vervangingen 
Vorige week liep het toch net weer anders dan gepland. Wij hopen elke week dat 

het klopt maar helaas lukt het niet altijd. We vragen daarvoor begrip.  
Maandag 

Meneer Joep werkt in groep 8b. Juf Joyce is nog niet hersteld.  
Juf Whitney is in groep 6b.  
Dinsdag 

Juf Sandra is in groep 8c.  
Juf Whitney is in groep 6a  

Woensdag 
Juf Yvonne is in groep 3b/4b. 
Juf Dana is samen met juf Yvet in groep 4a.    

Juf Quincy werkt in groep 5a.  
Meneer Joep werkt in groep 8b.  

Juf Sandra werkt in groep 8d. 
Donderdag 
Juf Eefje werkt in groep 1/2 in de ochtend en in de middag in groep 4/5c.   

Juf Whitney werkt in groep 6c.  
Juf Quincy werkt ondersteunend.  

Vrijdag  
Juf Quincy werkt in groep 8c. 
Juf Whitney werkt in groep 6a. 

Juf Eefje werkt in groep 5/6d in de ochtend en in groep 7c in de middag.  
 

Corona en zelftesten 
De kinderen van de groepen 6-7-8 krijgen met regelmaat zelftesten mee naar 
huis om zichzelf 2 maal per week preventief te testen. Indien noodzakelijk 

(bijvoorbeeld bij een besmetting in het gezin) mag uw kind er tijdelijk meer 
meenemen. De zelftesten zijn echter wel bedoeld voor eigen gebruik t.b.v. de 

leerling.  
Zit uw kind in een andere groep en wilt u gebruik maken van de zelftesten, neem 

dan contact op met school.  
Wilt u uw kind met een zelftest controleren als ze maandag 7 maart weer naar 
school komen. Bij een negatieve uitslag zijn de kinderen welkom.  

- Bij een positieve uitslag geldt nog steeds quarantaine: 24 uur klachtenvrij 
- Niet getest: 24 uur klachtenvrij of bij aanhoudende milde klachten mag 

een kind na 7 dagen weer naar school.  
De beslisboom is in de bijlage meegestuurd. 



In de bussen en busjes geldt nog een mondkapjesplicht. De gemeente en het 
vervoersbedrijf informeren jullie hierover als het verander.   
  

Schoolfruit 
Komende week krijgen de kinderen een sinaasappel, een peer en een appel. Er 

zullen ook nog enkele bananen geleverd worden.  
 

Hulpouders 
Op dinsdag 5 april willen wij onze sponsorloop houden. De kinderen  kiezen de 
komende weken 2 goede doelen waarvoor we gaan lopen. Ze krijgen brieven 

mee waarop is aangegeven wat ze moeten doen om sponsoren te zoeken voor 
hun loop. Wij hebben op die dag ouders nodig om het parcours mee klaar te 

zetten (eind van de ochtend) en te assisteren tijdens de loop (middag) door b.v. 
de kaarten af te stempelen zodat de kinderen weten hoeveel rondjes ze hebben 
gelopen.  

Wil je meehelpen op 5 april geef je dan op:  
- via de mail bij s.b.o.dewissel@hetnet.nl  

- onder vermelding van hulpouder sponsorloop  
- graag aangeven of je de ochtend of middag kunt helpen.  

 

Lesobservaties 
In 12 groepen komt morgen iemand observeren in de klas samen met juf Kristel. 

Niet voor de kinderen maar deze keer voor de leerkrachten. Wij hebben op 14 
maart een studiedag en op die dag zullen we daarop verder gaan. We willen nog 
beter les kunnen geven en meer uit de lessen kunnen halen, nog beter aan 

kunnen sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Het is fijn als we dan weten 
wat de beginsituatie is zodat we niet bij nul hoeven te beginnen.  

 
Gedragsverwachting  
We werken nog 1 week aan de gedragsverwachting “We 

zijn zuinig op alle spullen”. Volgende week starten we met 
een nieuwe gedragsverwachting: “we helpen elkaar”. We 

weten dat de kinderen dit al heel goed kunnen maar het 
valt niet altijd mee om dit ook vol te houden. Daarom 
weer een tijdje extra aandacht ervoor.  

 
Nieuwe leerlingen 

In groep 1/2 starten komende maandag 2 nieuwe leerlingen. We heten hen van 
harte welkom en wensen hen een fijne tijd op onze school toe. 
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