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Wist u dat………………………………….. 
 

- de (groot) ouders van de kinderen van groep ½ aanstaande dinsdag weer vanaf 13.45 uur 

welkom zijn in de klas 

- het inloopmoment voor de (groot)ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 vast op 20 april 

staat gepland. 

- we 14 april weer een actie van bag2school hebben 

 

Luizencontrole 

Op woensdag 1 maart zijn alle kinderen weer gecontroleerd. Gelukkig zijn we ‘luisvrij’. We 

willen de moeders die elke keer weer komen helpen heel erg bedanken voor hun inzet! 

 

Coronaregels 

Het is wat verwarrend hoe het nu zit met de coronaregels. We merken wel dat de ene ouder 

wel en de andere niet meer test. Ook merken we dat het ene kind wel en het andere kind niet 

thuis blijft bij corona.  

Officieel, volgens het RIVM, moet je nog steeds testen bij klachten en moet degene die corona 

heeft nog 5 dagen in quarantaine. Maar ook als je kind geen corona heeft maar wel benauwd is 

of koorts heeft moet het kind thuis blijven. 

Nu zegt het OMT dat je niet perse meer hoeft te testen als je klachten hebt (maar dat staat nog 

niet bij het RIVM) maar er blijft wel staan dat het kind bij klachten (benauwd, koorts, …) thuis 

blijft en als het kind 24 uur klachtenvrij is dat het dan weer naar school mag.  

Kinderen die alleen verkoudheidsklachten hebben zoals een loopneus, niezen of keelpijn 

mogen gewoon naar school. Ook als het hooikoorts klachten zijn mag het kind gewoon naar 

school.  

Wij houden ons aan de nieuwe regels van het OMT: Thuis blijven bij klachten en als het kind 

24 uur klachtenvrij is mag het weer naar school. 

 

Buitenschoolse gym 

We krijgen regelmatig de vraag van ouders en kinderen wanneer er buitenschoolse gym is. 

Helaas krijgen we niet altijd op tijd een overzicht. Nu hebben we weer een overzicht gekregen 

tot het eind van het schooljaar. (zie bijlage) Als u twijfelt kunt u altijd kijken op de site  

https://www.iedereenwelcom.nl/assets/uploads/planning-sbw-schooljaar-2022-23.pdf 
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Of scan de QR-code. 

 

 

 

 

 

Bag2school 

Op 14 april hebben we weer een inzameling van bag2school. Wilt u uw oude kleding nog niet 

wegdoen, maar bewaren voor onze actie? 

 

Inloop moment ouders 

Dinsdag  14 maart mogen de ouders en de opa’s en oma’s weer in de klas komen kijken naar 

wat de kinderen gedaan en gemaakt hebben.  

 

Voor de andere groepen, 3 t/m 8  willen we de ouders telkens uitnodigen als we het thema van 

Topondernemers afsluiten. De eerst volgende keer is dat op donderdag 20 april.  

 

Alle inloopmomenten zijn vanaf 13.45 uur 

 

Mijnrapportfolio 

Wij zien dat sommige ouders regelmatig in mijn rapportfolio kijken en sommige ouders er nog 

niet in gekeken hebben. Het staat nu weer open en wij proberen dat de kinderen er regelmatig 

iets in zetten wat ze leuk vonden of wat ze gedaan hebben.  

 

Schaaktoernooi 

Morgen, zaterdag 11 maart, doen er 12 kinderen van onze school mee met het schaaktoernooi van de 

gemeente Montferland. Wij wensen ze veel plezier.  

 

 

  


