
 

 

Nagele, 19 maart ’21 
 
Beste ouders, 

 
In deze nieuwsbrief zal voor een groot gedeelte ingaan op de maatregelen die getroffen worden om 
de heropening van onze school zo veilig mogelijk te laten zijn. Daarnaast ook enkele andere zaken: 

• Algemeen 

• Rapport 

• Belangrijke datums 
 
____________________________________________________________ 

 
ALGEMEEN 
 
Te vroeg op school 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) niet te vroeg op school komen? De kinderen zijn welkom 
vanaf 8.35 uur. In het kader van het voorkomen van corona mogen de groepen niet door elkaar. 
Daarom mogen de kinderen ook vanaf 8.35 uur direct naar binnen.  
Geregeld komen kinderen veel te vroeg. Dat is niet prettig; niet alleen is er dan geen pleinwacht op 
school, maar ook lopen de kinderen dan door elkaar heen. Om een corona-uitbraak te voorkomen 
mag dat dus niet. 
 
Luizenpluizen 
Op dit moment komen de ouders die de kinderen op luizen controleren niet op school. Daarom 
willen wij u vragen om heel geregeld uw kinderen zelf te controleren.  
 

____________________________________________________________ 
 
RAPPORT 
 
Nieuw rapport 
Vandaag krijgen alle kinderen het nieuwe rapport mee naar huis. Vanuit onze informatieplicht naar 
ouders krijgen de kinderen van gescheiden ouders (die beiden wettelijk gezag hebben) een extra 
kopie mee. Zo krijgen beide ouders informatie over de vorderingen van hun kind. 
Het originele rapport moet t.z.t. weer ingeleverd worden (u hoort de datum nog later), de kopie kan 
behouden worden.  

 
 
………..____________________________________________________________ 
 

BELANGRIJKE DATUMS 
 
Datumlijst 



 

 

Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog 
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm. 

 

19 maart  Rapport 

24 – 25  maart 10-minutengesprekken 

2 apr. – 5 apr.  Goede Vrijdag en Paasweekend 

23 april  Koningsspelen 

26 april  Avesdag. De kinderen zijn vrij 

27 april  Koningsdag. De kinderen zijn vrij 

3 -14 mei  Meivakantie 

23-24 mei  Pinksterweekend 

2 juli   Rapport mee 

8 juli   Slotavond 

12 juli – 20 aug.  Zomervakantie 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


