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Juf Liesbeth 25 jaar in het onderwijs 
Afgelopen zondag was juf Liesbeth 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Altijd weer een mijlpaal. 
Vanwege alle maatregelen hebben we er niet een groots feest van kunnen maken, maar wat in het 

vat zit verzuurt niet. Dat feestje halen we later wel 
in. Gefeliciteerd juf! En nog heel veel plezierige 
jaren in het onderwijs toegewenst!  
 
Studiedag 
De kinderen zijn momenteel nog druk bezig met 
de Citotoetsen. Maandag 7 februari heeft het 
team een studiedag en op deze dag gaan we de 
uitkomsten van de toetsen gebruiken om onze 
zorg voor de komende periode in te richten. 

Welke leerling heeft wat nodig en hoe gaan we dat organiseren? Op de studiedag brengen we dit 
voor de hele school in kaart, zodat we iedere leerling kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. 
Ondanks de vele dagen thuisonderwijs die veel leerlingen hebben gehad, laten we deze dag toch 
doorgaan, juist vanwege het feit dat we de komende periode weer goed willen starten. 
 
Rapporten en gesprekken 
Op vrijdag 18 februari gaan de rapporten mee naar huis. In de week na de voorjaarsvakantie vinden 
de oudergesprekken plaats. U wordt hier te zijner tijd voor uitgenodigd. 
 
Techniekdozen  
CBO De Greiden heeft een groot aantal 
techniekdozen aangeschaft en deze verhuizen om de 
vier weken van school naar school. Momenteel zijn 
ze in Parrega en er wordt al volop mee gewerkt.            
 
Quarantainemaatregelen 
Gisteren hebben we gehoord dat de 
quarantaineregels voor kinderen van 0 tot 18, vanaf 
vandaag, aangepast zijn. Gelukkig maar. De kinderen 
hoeven nu alleen maar thuis te blijven als ze zelf 
positief getest zijn of als ze klachten hebben. Voor 
de rest kan iedereen weer naar school, ook als er 
iemand binnen het eigen gezin positief getest is. Het 
betekent ook dat we geen hele groepen meer naar huis hoeven te sturen bij 3 positieve testen 
binnen een groep. Momenteel zijn er veel kinderen nog thuis met een positieve test, maar we hopen 
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dat we snel weer volledige groepen kunnen begroeten. De andere regels blijven voorlopig nog wel 
gelden. 
 
Tot zover de berichten, 
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 

Agenda 
 
Februari 
7 Studiedag (alle leerlingen vrij) 
17 Juf Deborah jarig 
18  Rapport mee 
18 Alle leerlingen 12.00 uur uit 
21-25 Voorjaarsvakantie 
28-4 Oudergesprekken 
 
Maart 
1 Luizencontrole  
 
 


