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Kort nieuws: 

 

VEILIG rond de 
school 

Om het wegbrengen en 
ophalen van kinderen zo 

veilig mogelijk in te richten 
vragen wij u om per fiets of 

te voet naar school te 
komen. Laat de auto staan!  

Er zijn grote gele kruizen 
aangebracht bij de 

‘’lieveheersbeestjes-poort’’ 
en het gedeelte voor de 

houten hoofdingang. 
Belangrijk en veilig om daar 

GEEN auto’s te laten 
stilstaan.  

Parkeren is alleen toegestaan 
in de parkeervakken. 

 

 

KIND IN QUARANTAINE! 
Heeft een gezinslid corona, dan dient u uw kind gedurende 10 dagen thuis te 
houden! Ook wanneer het kind getest wordt of is, blijft het thuis totdat de uitslag 
bekend is. Wanneer een gezinslid koorts heeft, dient het kind ook thuis te blijven. 
Wanneer het kind in quarantaine is, kan het voor school werken. Per groep kan 
de werkwijze/opdracht verschillend zijn.   
 
 

OVERBLIJVEN IN CORONATIJD 
Vanaf deze week eten alle overblijf kinderen in hun eigen klas met hun eigen 
leerkracht. 
Tijdens het buitenspelen staan de overblijfkrachten verspreid over het plein en 
dragen gele hesjes zodat ze goed herkenbaar zijn. 
 De overblijfcoördinator loopt rond om eventuele calamiteiten dan wel 
problemen op te lossen. De overblijfkrachten komen niet meer in het 
schoolgebouw, met uitzondering van de coördinator.  
 Mocht uw kind incidenteel willen overblijven dan kan dit nog steeds. Wel graag 
ALTIJD doorgeven aan meneer Jos zodat wij weten wie overblijft. 
 Wij hopen en vertrouwen erop dat het overblijven zo nog beter coronaproof is. 

 



  
 

 HET PLEIN WORDT STEEDS MOOIER! 
 
Zoals u wellicht gezien hebt, wordt er weer volop gewerkt aan het 
verbeteren van ons natuurlijke speelplein. Op verschillende plekken 
zijn extra bloemperken gecreëerd, waardoor het plein er steeds 
groener uitziet.  
Verspreid op het plein zijn moestuintjes aangelegd, waar de 
kinderen eetbare planten kunnen poten en verzorgen. 
Aan de achterzijde is de wiebelbrug uitgebreid tot een waar 
klimparcours. 
Boven het blote-voetenpad is een pergola gemaakt, waartegen 
klimplanten zullen gaan groeien, die zorgen voor een natuurlijke 
beschutting. 
Het insectenhotel is verplaatst en staat nu tussen de struiken waar 
de insecten leven. 
De tafels zijn onder het afdak geplaatst zodat er een “droge” 
werkplek voor buiten is gecreëerd.  Ook is onze speelplaats 3 tipi’s 
rijker. Hierin kunnen de kinderen spelen met takken en lappen om 
zo een en een lekker beschut plekje te maken en op avontuur te 
gaan. 
 


