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Coronaperikelen op school 

 

De afgelopen week heeft u bijna dagelijks wel informatie ontvangen over corona 

gerelateerde zaken. We hebben inmiddels helaas de groep 3-4 van Martine en Esther in 

quarantaine zitten.  

We doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien maar we 

constateren ook dat sommige zaken erg laat doorkomen of toch onduidelijk zijn. Mochten 

dingen vragen oproepen, neem contact op met de school zodat we met u mee kunnen 

denken. 

 

1. Nieuwe Beslisboom 

 

In de bijlage vindt u de recente beslisboom (Beslisboom) die u kunt raadplegen wanneer u 

twijfelt of uw kind naar school mag. 

 

 

Werkboekjes voor de onderbouw 

 

De leerkrachten zijn deze week bezig met het maken van een thuiswerkboek voor de 

kleuters. Mocht uw kind om Corona gerelateerde redenen afwezig zijn dan kunt u dit 

werkboek inzetten. 

Begin volgende week ontvangt iedere kleuter dit boek. 

 

 

 

Bruna Spaar Actie. 

 

Tijdens de afgelopen 

Kinderboekenweek, zijn er heel 

veel kassabonnen gespaard!  

 

Na inlevering van die bonnen bij 

de Bruna, mocht de school ruim 

265 euro aan boeken uitgeven. 

We hebben daarvan een mooi 

aantal nieuwe boeken kunnen 

bestellen voor de 

schoolbibliotheek. 

 

Hartelijk dank aan de Bruna en iedereen die mee gespaard heeft! 

http://www.trinoom.nl/
https://www.boink.info/beslisboom
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Nieuwe bestuurder bij de Stichting Kans en Kleur 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Na een uitgebreide wervingsprocedure kan de Raad van Toezicht het heugelijke 
nieuws melden dat we in de persoon van Reint Bos per 1 februari aanstaande 
een nieuwe bestuurder hebben. 

Wij wensen Reint veel succes en plezier toe in onze prachtige organisatie. 
 

Met vriendelijke groet, 
Michiel van der Vlies, 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 

Wij wensen iedereen een fijn 
Sinterklaasweekend! 

 

 


