
VERSOEPELINGEN OOK OP SCHOOL
WAT BETEKENT DIT?

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kondigde in de persconferentie van 15 februari flink
wat versoepelingen aan. Daardoor wordt het leven weer steeds ‘normaler’. Deze stappen
hebben voor school ook consequenties. Hieronder lees je de veranderingen. 
Deze gaan allemaal na de voorjaarsvakantie in.

terug naar 'normaal'terug naar 'normaal'

EVEN OP EEN RIJTJE
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Cohortering afgeschaft
Door de afschaffing van de cohortering worden de volgende
zaken weer mogelijk:
·       Groepen mogen weer samenwerken
·       Na de voorjaarsvakantie starten we weer met zwemlessen
·       Ouderhulp is weer mogelijk

Quarantaine
Ook de quarantaineregels zijn veranderd:
·       Ben je besmet? De quarantaine duurt nog maar 5 dagen. 
Wel moet je op de vijfde dag 24 uur klachtenvrij zijn

Mondkapje dragen is niet meer nodig

Advies blijft voor groepen 6, 7, 8 om
twee keer per week zelftest te doen 



TOEGANKELIJKHEID VAN SCHOOLTOEGANKELIJKHEID VAN SCHOOL

We hebben als schoolteam aan het begin van dit schooljaar afspraken gemaakt over de
toegankelijkheid van de school. Deze afspraken staan los van corona. Nu de overheid het geen
probleem meer vindt dat ouders wegblijven uit school, vermelden we hieronder onze specifieke
schoolafspraken, die ingaan vanaf 15 maart:
·       Groep 1/2: ouders/verzorgers mogen hun kinderen tot in de kleuterhal brengen;
·       Groep 3: ouders/verzorgers mogen tot de herfst hun kinderen tot aan de deur van het
lokaal brengen. Na de herfstvakantie brengen de ouders/verzorgers de kinderen tot aan de
schooldeur;
·       Groep 4 t/m 8: ouders/verzorgers brengen hun kinderen tot aan de schooldeur.

Deze afspraken hebben we gemaakt omdat hierdoor de rust in school aan het begin van de dag
wordt bevorderd en de lessen op tijd kunnen beginnen. Het is nu wèl weer mogelijk om na
schooltijd even naar binnen te lopen om iets te vragen aan de leerkracht of om een afspraak
met de leerkracht te maken.

Hygiëne en ventilatie
EXTRA AANDACHT VOOR DE
BASISMAATREGELEN BLIJFT. 

DUS REGELMATIG HANDEN WASSEN EN GOED
VENTILEREN. DE OVERHEID STELT ZO
SPOEDIG MOGELIJK VOOR ELK LOKAAL EEN
CO2-METER BESCHIKBAAR ZODAT
LEERKRACHTEN DE KWALITEIT VAN DE
LUCHT KUNNEN CONTROLEREN.



Hoofdluis controleren thuis
VAN STEEDS MEER OUDERS HOREN WE DAT ZE
HOOFDLUIS CONSTATEREN BIJ HUN KINDEREN. DAT IS
HEEL VERVELEND. VANDAAR DEZE OPROEP:
CONTROLEER JE KINDEREN ALSJEBLIEFT ZEER
GEREGELD OP DE AANWEZIGHEID VAN
HOOFDLUIS/NETEN. WIL JE HIER MEER OVER WETEN?
KIJK DAN EENS OP
HTTPS://WWW.RIVM.NL/HOOFDLUIS. 

NA DE VOORJAARSVAKANTIE ZULLEN WIJ OP SCHOOL
WEER STARTEN MET DE LUIZENCONTROLE.

VOORJAARSVAKANTIE

Is het je opgevallen dat de vogels weer zijn gaan zingen? Dat is een van de tekenen dat er
verandering in de lucht zit: het voorjaar dient zich aan. Nu het voorjaarsvakantie wordt, is het
leuk om er met je kind eens op uit te trekken en samen (bijvoorbeeld in het
Haarlemmermeerse Bos) op zoek te gaan naar tekenen van het voorjaar. 

Zo zijn er al flink wat bomen met knoppen, wordt de grond omgewoeld door actieve mollen
en komen er allerlei bolgewassen de grond uit. 

Wat je ook gaat doen, het team van Kindcentrum Juliana van Stolberg wenst iedereen een
heel fijne voorjaarsvakantie toe.

https://www.rivm.nl/hoofdluis


ONDERZOEK SCHOOLTIJDENONDERZOEK SCHOOLTIJDEN

Deze week is de week van het onderzoek naar schooltijden. 
Elke ouder/verzorger heeft een mail gekregen met een korte vragenlijst. Aan de hand van de
resultaten kan ons kindcentrum zo goed mogelijk inspelen op wat belangrijk is voor
ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten. 

Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Wil je dat dan alsnog doen. Je helpt ons er mee.

Heb jíj de vragenlijst al ingevuld?

Een aantal ouders/verzorgers
koos ervoor om de vragenlijst op
het schoolplein in te vullen. 

Zo ontstond een gezellig moment
waarop ouders/verzorgers elkaar
ook hielpen met het vertalen van
de vragen in het Arabisch. 

Een aantal ouders/verzorgers
had speciaal voor dit moment iets
lekkers gebakken en
Marokkaanse thee meegenomen.
Heerlijk!



ZappsportZappsport
Afgelopen week zijn we benaderd door Zappsport The Battle om mee te doen met
hun programma op televisie. 

Drie meisjes uit groep 7/8 hebben het opgenomen tegen drie jongens van groep 7/8.
Deze kinderen werden thuis verrast door Britt Dekker en Ron Boszhard. 

Ze kregen les in boulderen (klimmen). Op zaterdag 26 februari kunnen jullie zien of
de meisjes of de jongens gewonnen hebben.  


