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Van het team 
Een dag later dan gepland hebben we dinsdag de 
eerste schooldag feestelijk gestart. Het was een 
feest om alle kinderen dinsdag weer te zien. We 
zagen gelukkig allemaal vrolijke gezichten het 
schoolplein op komen.  
 
De dikke sneeuwlaag op het schoolplein en het 
omniveld zorgde voor veel plezier in de pauzes.  
 
Verder in deze nieuwsbrief: 

 Opvolgen richtlijnen 
 Hoofdluis 
 Carnaval  
 Rapport en oudergesprekken  
 Fotowedstrijd sneeuwpret 

  

AGENDA 
16 februari  Carnaval op school (in de eigen klas), kinderen zijn om 12.00 

uur vrij 
16, 17 en 18 februari  Definitieve oudergesprekken met groep 8 
19 februari   Groep 3 t/m 8 rapport mee 
    Start voorjaarsvakantie 
1 maart   Weer naar school 
    Online rapportgesprekken avond 
2 maart   Online rapportgesprekken middag 
5 maart    Aanmeldingen VO ingeleverd op school  
30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8 
2 april    Goede vrijdag: alle kinderen zijn vrij 
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Opvolgen richtlijnen 
We merken bij onszelf, bij kinderen en bij ouders/verzorgers soms wat frustratie rond het 
opvolgen van maatregelen. Het is echter wat het is. Wij hebben er allemaal belang bij 
dat de school openblijft. Daarom houden wij ons aan de wettelijk verplichte en 
noodzakelijke maatregelen beschreven in het document van de rijksoverheid.  
Aanvullend+servicedocument+maatregelen+bo+en+s(b)o+5+feb.pdf 
(sources.localzone) verder uitgewerkt in de protocollen van de PO-raad Protocol-
basisonderwijs.pdf (lesopafstand.nl).    
  
Er is wat ruimte om te kijken naar de context van de school (de grootte, ingangen, beschikking 
over gymzalen e.d.). Aangezien de Sint Nicolaas een kleine school is, met minder dan 35 
gezinnen, met weinig personeel, met gezinnen met kinderen in verschillende groepen kiezen 
we er voor om niet in kleine cohorten te werken. Ook kiezen we ervoor het mondkapje voor 
groep 6-7-8 niet te verplichten. We willen gespreide breng- en haal tijden alleen in uiterste 
nood toe passen en in plaats daarvan gebruik maken van verschillende in- en uitgangen. Dit 
laatste vraagt ook wat van ouders/verzorgers. Wij vragen u om bij de auto te blijven wanneer 
u met de auto komt. Spreek met de kinderen af waar u staat bij het ophalen van de kinderen en 
blijf op die plek wachten. We begrijpen dat u soms wat langer moet wachten. Wij moeten de 
groepen gescheiden houden en daarom zal een volgende groep pas de school uitgaan wanneer 
een andere groep volledig weg is. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere 
ouders/verzorgers en ga wanneer de kinderen er zijn direct naar huis. We vragen 
ouders/verzorgers om een mondkapje te dragen.  
  
Het feit dat we een kleine school zijn maakt ons ook kwetsbaar. Wanneer een collega uitvalt 
zijn wij al snel aangewezen op invallers en die zijn er helaas weinig op dit moment. Dit houdt 
in dat wij een klas dan moeten vragen om thuis te blijven en onderwijs op afstand geven. Wij 
willen er alles aan doen om de klassen toch verantwoord naar school te laten komen. Daarom 
vragen wij via deze weg ouders met een PABO opleiding of afgeronde opleiding tot 
onderwijsassistent of zij bereid zijn om incidenteel een (deel van een) klas op te vangen. 
Wanneer u hier toe bereid bent en mogelijk wat voor ons kunt betekenen, wilt u dit dan 
aangeven bij Marja? We bespreken dan de mogelijkheden om u in te schrijven bij SLIM zodat 
u incidenteel op de Sint Nicolaas in kunt vallen als onderwijsprofessional.  
 
We hopen dat deze maatregelen tijdelijk zullen zijn, maar dit hebben we echter niet in de 
hand.  
 
Hoofdluis controle 
Wilt u zelf met regelmaat uw kind(eren) controleren op hoofdluis en/of neten? De 
luizenmoeders mogen voorlopig niet in school. Graag de school informeren wanneer er sprake 
is van luizen. We kunnen dan tijdig andere ouders informeren. 
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Carnaval 

 

Aanstaande dinsdag 16 februari is het tijd voor een feestje op school want dan vieren we 

Carnaval! Het zal er dit jaar helaas iets anders uit zien dan andere jaren. Maar natuurlijk maken 

we er wel een hele gezellige ochtend van in de klas! De volgende punten zijn hierbij van 

belang: 

- De huidige maatregelen rondom het halen/brengen blijven van kracht. 

- Er kan helaas geen optocht plaatsvinden. 

- Elke klas draait een eigen ochtendprogramma. 

- De kinderen mogen allemaal verkleed naar school komen, maar nemen geen losse 

attributen zoals zwaarden, pistolen, toverstokjes en dergelijke mee. Dit om te 

voorkomen dat materialen van hand tot hand gaan. 

- Confetti en serpentine meenemen is niet toegestaan. 

- Namens de oudervereniging wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd voor in de 

ochtendpauze. De kinderen hoeven dus geen eigen eten en drinken mee te nemen. 

- De gemeente raadt het foekepotten af, maar de kinderen zijn wel ’s middags vrij. De 

schooldag eindigt dus om 12.00 uur.  

Op naar een feestelijke ochtend! 

Rapport en oudergesprekken 
Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit 
schooljaar mee. Hierin lees u de resultaten van de kinderen van de periode vóór de lockdown. 
In het rapport zijn deze keer geen gegevens opgenomen van de Cito resultaten. Door de 
schoolsluiting hebben we de Cito toetsweken moeten opschuiven. De Cito resultaten van uw 
kind(eren) zullen op een later tijdstip met u worden gedeeld. 
 
We plannen oudergesprekken in voor de ouders van groep 3 t/m 7 op maandag 1 en dinsdag 
2 maart, de uitnodiging heeft uw kind vandaag meegekregen. Het gesprek zal vooral gaan 
over het welbevinden van uw kind. Hoe is uw kind na de lockdown gestart? Heeft u tijdens de 
lockdown wat opgemerkt dat de leerkracht moet weten? En wat doen wij als school om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind bij de verschillende vakgebieden. 
 
Voor de ouders van groep 1 en 2 zijn het facultatieve gesprekken. Bij deze facultatieve 
gesprekken-ronde plannen wij niet iedereen in, maar het initiatief kan uitgaan van u als ouder 
of van de leerkracht. 
 
De ouders van groep 8 vragen wij niet op gesprek omdat het definitief adviesgesprek op een 
ander moment wordt gevoerd.  
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