
 

 

 

Beste ouders, 

 

Voor zowel de kinderen, als voor u als ouder, kunnen wij ons voorstellen 

dat het gek en jammer is dat u de school niet in kunt. Door de schoolapp 

kunt u gelukkig al veel zien wat er gebeurt in de groepen. Natuurlijk zijn 

we goed aan het nadenken hoe we u als ouder toch zoveel mogelijk 

kunnen betrekken bij de schoolactiviteiten. Maar wat ook haalbaar is 

voor ons als school en als team door alle maatregelen. In de Flits willen 

we in ieder geval elke week iets laten zien wat er in de groepen speelt. 

Deze week de groepen 1-2.  

 

Nieuws uit de groepen: groepen 1-2 

We willen als school u graag meenemen naar de groepen 1-2. Wat doen 

ze bij de kleuters? Met welk thema zijn ze bezig?  

Bij de groepen 1-2 werken we aan het thema: Ridders en kastelen. 

Met de kinderen is gesproken over wat we nu graag willen leren over 

ridders en kastelen. Er zijn woordvelden gemaakt en de kinderen zijn al 

druk bezig geweest met het verven van kastelen, het bouwen en tekenen 

van kastelen. Kijkt u maar mee:  
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Ziekmelding:huiswerk mee 

Aangezien we nu de herfst naderen zijn we ervan bewust dat de 

hoeveelheid ziekmeldingen wellicht zal groeien. We willen graag dat 

kinderen die daardoor thuis zijn toch verder kunnen gaan in de lesstof 

van hun leerjaar. Vandaar dat wij het volgende hebben besloten: 

 

-Mocht u uw kind ziekmelden en uw kind heeft verschijnselen van corona 

(of is in aanraking geweest met iemand die corona heeft) dan raden we u 

aan om een test te laten afnemen bij uw kind via de GGD (volgens de 

richtlijnen van de RIVM). We stellen het zeer op prijs als u ons wel laat 

weten via mail of telefoon wat de uitslag van de test is. 

 

-Op de derde dag, gerekend vanaf de dag van ziekmelden, ligt er werk 

klaar voor uw kind om op te halen. (Bijv. maandag ziekgemeld, 

woensdagmiddag ligt er werk klaar). 

Mocht uw kind in staat zijn die eerste dagen na ziekmelden al werk te 

doen, dan kan hij of zij inloggen bij ZuluConnect. Daar staan oefeningen 

klaar die ze kunnen doen. De leerkracht neemt sowieso even contact met 

u op. Deze afspraken gelden overigens ook voor ziektemeldingen die niet 

gerelateerd zijn aan corona.  

 

Sportdag 

Op de kalender staat de sportdag gepland op vrijdag 11 en 18 september. 

Vanwege de corona maatregelen die genomen zijn door Meer Primair en 



wij altijd hulp nodig hebben van ouders bij de sportdag, kunnen deze 

dagen voor nu niet doorgaan. We gaan wel kijken of we in de tweede 

helft van het jaar een alternatieve sportdag kunnen houden. We willen 

graag kijken of we de kinderen alsnog een fijne sportdag kunnen bieden! 

 

Reminder: formulieren: leerlinggegevens & AVG 

Voor de ouders die dit nog niet gedaan hebben: Wilt u z.s.m. de envelop 

met formulieren met leerlinggegevens en AVG voorkeuren invullen en 

meegeven aan uw kind? Dan kunnen wij alle gegevens verwerken en 

kloppen alle gegevens weer als we u moeten bereiken. Ook de AVG 

formulieren zijn belangrijk om te weten wat we als school kunnen doen 

met foto’s e.d.  

Nog een extra opmerking/overweging hierbij: Parro is een besloten app. 

Alleen de ouders van de groep en leerkrachten kunnen bij de foto’s en 

gegevens.  

 

Fruit- en groentedag 

Op donderdag en vrijdag zijn op school fruit- en groentedagen. Dit 

betekent dat alle leerlingen voor de ochtendpauze fruit of groente 

meenemen. Dit om de gezonde snack te stimuleren bij kinderen.  

Alvast bedankt!  

 

 

 

We wensen u en uw gezin alvast een fijn weekend! 

Blijf gezond!  

 
 

 


