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Streetwise
Wat hebben we gisteren een leuke en leerzame ochtend gehad met Streetwise. We hebben het
gehad over verkeersregels, verkeersborden, veilig oversteken, de remweg, het dragen van een
gordel enzovoorts. Naast het feit dat we heel veel hebben geleerd over de verkeersveiligheid,
was ook erg leuk om te doen en te ervaren.
Toetsen
Vanaf volgende week gaan we beginnen met de Citotoetsen. Aan de hand van de uitslagen
hiervan kunnen we bepalen waar we de komende periode op gaan inzetten qua lesstof.
School in paassferen
De winterse aankleding van school is deze week vervangen door paastakken en paaseitjes. De
ouderraad is druk bezig geweest om het mooi aan te kleden en dat is zeker gelukt! Het ziet er
erg gezellig uit.
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Coronamaatregelen
De afspraken die we, voor de voorjaarsvakantie, gemaakt hebben ten aanzien van corona, gelden
nog steeds. Deze zijn onveranderd. We hopen niet dat het gebeurt, maar bij een positieve test
van een leerling, die in de groep heeft gezeten, geeft het PO-protocol aan dat de hele klas thuis
blijft. Houdt u er rekening mee dat deze mogelijkheid zich misschien kan voordoen? Zodra er
iets wordt veranderd in de regels en/of maatregelen brengen we u op de hoogte.
Gymnastiek
Vanaf deze week gymmen we weer in de gymzaal.
Code rood
De afgelopen jaren hebben we het eigenlijk niet meer meegemaakt, maar de twee weken voor
de vakantie was het direct twee keer raak. Op twee achtereenvolgende maandagen was de school
gesloten vanwege de verkeersveiligheid. Binnen de stichting is de afspraak gemaakt dat bij code
rood alle scholen dicht blijven. Bij code oranje wordt er overlegd en gekeken naar of het wel/niet
verantwoord is om ouders, kinderen en personeel naar school te laten komen. Hopelijk zijn we
voorlopig weer een tijd af van code rood.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra
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