
   

 

 

 

 

 

 

 
11 maart 2022 

Planning 
14 maart Luizencontrole 
17 maart Oudergesprekken  
22 maart Oudergesprekken 
30 maart Grote Rekendag 
1 april   Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
9 april  Regiofinale First Lego League 
14 april  Paasontbijt 
15 april  Goede Vrijdag; alle kinderen zijn vrij 
18 april  Tweede Paasdag; alle kinderen zijn vrij 
22 april  Koningsspelen 
25 april  Start Meivakantie t/m 6 mei 
9 t/m 11 mei Kamp groep 8 
29 juni  Schoolreis 
6 juli  Afscheid groep 8 
7 juli  Activiteitendag 
8 juli  12.30 uur Start zomervakantie t/m 19 augustus    

 

Beste ouder(s), 
 

Het voorjaar komt eraan!  De zon schijnt en met het versoepelen van de coronamaatregelen is er 
weer van alles mogelijk. Verschillende groepen zijn al naar het museum geweest, we maken plannen 
voor de Koningsspelen, de sportdag en een schoolreis; wat fijn dat het allemaal weer kan! 
 
Deze week worden de rapporten meegegeven en kunt u intekenen 
voor de oudergesprekken. We hopen u te zien op 17 of 22 maart!  
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Versoepeling maatregelen 
Vlak voor de voorjaarsvakantie zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Dit betekent dat zo 
ongeveer alle maatregelen zijn komen te vervallen. De hygiënemaatregelen blijven natuurlijk bestaan 
(geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog, handen wassen), maar het dragen van een 
mondkapje en de anderhalve meter afstand zijn niet langer verplicht. We merken op school dat dit 
voor ons allemaal prettiger werkt. 
 
Ouders in de school 
Vanwege corona mochten de scholen geen ouders/verzorgers in het gebouw ontvangen. Daar 
moesten we allemaal erg aan wennen. Nu zien we dat dit goed werkt. Want eenmaal zelfstandig in 
de school gaan de kinderen zich sneller focussen op de lesdag. De leerkrachten hebben meer tijd 
voor het verwelkomen van de kinderen. De lessen starten soepeler. Daarom blijven we dit zo doen, 
net als heel veel andere basisscholen in ons land. De kinderen gaan dus ’s morgens zelfstandig de 



school in en komen ’s middags zelfstandig naar buiten. De kleuters komen via de witte deurtjes naar 
binnen en naar buiten. Natuurlijk willen de leerkrachten graag persoonlijk contact met u. Dat doen 
we telefonisch na schooltijd, tijdens inloopochtenden en op afspraak.  
  
Wat betekent dit praktisch:  

• Als u uw kind naar school brengt, begeleidt u hem/haar tot de schooldeur. Na schooltijd 
wacht u hem/haar buiten op.  
• Praktische zaken wisselt u met de leerkracht uit via Social Schools. Bijvoorbeeld dat uw kind 
eerder weg moet, ergens pijn heeft, slecht geslapen heeft of wanneer er getrakteerd wordt. De 
leerkracht leest deze berichten elke dag voor 8.00 uur en na schooltijd.  
• Voor en na de bel staan er altijd mensen van ons team op het schoolplein en bij de voordeur, 
waar u terecht kunt met vragen of mededelingen. Die geven zij door aan de leerkrachten.  
• Wilt u meer tijd of even persoonlijk contact om iets bespreken, bel dan na schooltijd, of 
maak via Social Schools een afspraak met de leerkracht. 
• We zullen u vragen om hulp te bieden in de klas. 
• We starten het luizenpluizen weer op; iedere eerste maandag na een vakantie. De eerste 
keer is maandag 14 maart. 
• Eén keer per maand is er op een wisselende dag in de week een inloop voor ouders. Per kind 
is er één ouder welkom in de groep om mee te kijken met de les. De eerste keer organiseren we 
op dinsdag 5 april. U bent van 8.30-8.45 uur welkom in de groep.   

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf driejarige leeftijd. We 
merken dat steeds meer ouders onze school weten te vinden. Voor u is het belangrijk te weten dat 
broertjes of zusjes voorrang hebben. Maar dit kan alleen als er nog plek is. Omdat er nog maar 
enkele plekken zijn voor kleuters in het nieuwe schooljaar, willen we u wel vragen om op tijd aan te 
melden. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij de directie. 

 
 

 


