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Mad  
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dinsdagavond was er wederom een Corona-persconferentie. Velen van u hebben die gehoord en 
gezien en hebben vast en zeker opgelucht ademgehaald. Niet meer hele klassen naar huis bij een 

aantal besmettingen tenzij…… 
 
Dat kunnen we ons helemaal voorstellen. Die onverwachte wendingen zijn 
voor iedereen en zeker ook voor de kinderen ongelooflijk onrustig en steeds 
weer onverwachts.  

 
Heb me dezer dagen in de hernieuwde afspraken/maatregelen verdiept die ik uiterlijk 
morgenochtend naar u toestuur. (misschien lukt het wel vanmiddag nog…) 

Zoals altijd hebben we elkaar weer nodig. Om er voor te zorgen dat we 
de school zo goed mogelijk kunnen laten draaien vragen we iedereen, 
team en ouders, om elkaar goed op de hoogte te houden als er 
besmettingen zijn. Persoonlijk of in de gezinnen. 
 
Collega’s en leerlingen met een huisgenoot die positief besmet is, zelf 
negatief test én geen klachten hebben zijn natuurlijk van harte welkom.  
 
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 worden geadviseerd om twee keer per 

week een zelftest te doen en hiermee een vinger aan de pols te houden. (deze zijn op de school 
beschikbaar dus kinderen mogen er om vragen. 2 per week). 
 
Vanmorgen deed ik ook een zelftest, zoals altijd. En er dook meteen een tweede streepje op. Eerst 

twijfelde ik nog maar het was overduidelijk. Een positieve zelftest en 
daarmee in quarantaine. Na twee jaar heeft het virus me toch te pakken. 
Gelukkig hoeft er geen klas naar huis en draait de school toch door maar het 
is tandenknarsend……. 
Een PCR-test is pas a.s. zaterdag in te plannen want het is daar razend druk. 

Velen van u hebben dat vast en zeker al ervaren…. 

(tot op heden gelukkig milde klachten…      ) 
 
Gelukkig ben ik wel bij de opening van het kleuterplein geweest. Met ballonnen en muziek hebben 
we de eerste stappen begeleid. Eindelijk weer een feestje! (zie ook onderaan) 
Morgen worden de laatste zaken afgerond en dan gaan we sparen voor een mooie inrichting van het 
binnenplein. Daar hoort u t.z.t. meer over!! 
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di. 1 febr.        Studiedag team – alle leerlingen zijn vrij   
Ma. 7 febr.  Inschrijven (Online- ) Midden-/Advies 8 gesprekken via Social Schools v.a. 19.00 uur 
Vrij. 11 febr.  Sluiten inschrijven Midden-/Advies 8 gesprekken via Social Schools om 17.00 uur 
za 19 – zo 27 febr.          Voorjaarsvakantie 
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Komende dinsdag 1 februari is de school gesloten voor de leerlingen en zal het team met elkaar (op 
afstand) in gesprek, in vergadering gaan. Verder werken aan de rapporten, de toetsuitslagen en al die 
andere zaken die belangrijk zijn om de komende periode weer in te kunnen gaan.  
 
De CITO-toetsperiode voor de groepen 3 t/m 7 gaat komende maandag 31 januari in. (Groep 8 is al 
eerder gestart). Later dan eerst gepland i.v.m. de eerdere schoolsluiting. Wilt u eventuele dokters- of 
andere belangrijke afspraken na schooltijd plannen? En als het echt niet anders kan eerst in overleg 
met de leerkracht? Het is al een kunst op zich om met steeds weer nieuwe afwezigen dit op tijd in te 
plannen en af te krijgen. Dank! 

 
 
Clinic Padel 
Op 1 februari van 16.00-18.00 uur organiseren wij een 
leuke gratis padelclinic op TPV Pim Mulier in Haarlem 
voor kinderen van 10 t/m 18 jaar.  
 
Via de QR-code op de flyer kunt u uw kind eenvoudig 
online inschrijven en iedereen mag meedoen! 
 
 

 
Tot slot: 
In de tweede bijlage een bericht van Het Centrum Jeugd en Gezin. Met als titel “Samen Opgroeien”.  
Ter informatie.  
 
We zijn weer bijgepraat. Voor u en jullie allemaal een hartelijke groet van ons nog- steeds- 
grotendeels- op-de-been-zijnde team, blijf gezond en een fijn weekend voor later!! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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