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Nieuwsflits 6, 22 april 2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

In de aanloop naar de meivakantie heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Graag uw aandacht 

hiervoor! 

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

 

1. Vragenlijst ouders 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 170 ouders/verzorgers hebben de 

moeite genomen de vragenlijst in te vullen. Dat is 64% van alle gezinnen. Een mooi 

resultaat. In de schoolkrant die voor de zomervakantie uitkomt zullen we de 

resultaten bespreken. 

 

2. Corona update 

Eerder deze week is de JRK-groep in quarantaine geweest, vandaag waren er al weer veel 

kinderen uit die groep op school. Er is één juf thuis in verband met een positieve besmetting 

en één leerling. Gelukkig valt het dus op dit moment mee met de besmettingen. We blijven 

echter alert, afstand houden, bij klachten laten testen en thuis blijven en tot slot blijven de 

hygiënemaatregelen gehandhaafd. We gaan wel een beetje versoepelen voor wat betreft het 

groep-doorbrekend werken. De kinderen die in een  andere klas rekenen of taal/spelling 

krijgen, mogen weer op maat les krijgen. We hebben daar wel goede afspraken over gemaakt, 

namelijk een aparte plek in de klas en de groepen op 1 ½ meter van elkaar. 

Zelf ben ik ook een poosje uit de running geweest in verband met een positieve besmetting. 

Ik dank de ouders voor de hartelijke betrokkenheid door middel van kaartjes etc. Inmiddels 

ben ik weer voorzichtig aan het werk.  

 

3. Koningsspelen 
Morgen gaan de kinderen lekker buiten sporten. De Koningsspelen kunnen dit jaar weer! We 

gaan dit jaar niet ontbijten en helaas zonder uw aanwezigheid dit keer en dat vinden we niet 

leuk. We hopen op een gezellige en sportieve morgen! 
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4. Vrije dagen 
Aanstaande maandag hebben we een studiedag, de kinderen zijn dus die dag vrij. Daarna is 

het dinsdag Koningsdag en zijn de kinderen dus ook vrij. Woensdag tot en met vrijdag zijn de 

kinderen weer van harte welkom op school. Op vrijdag 30 april begint ’s middags de 

meivakantie. We wensen u alvast een hele fijne vakantie toe. Op vrijdag 30 april trouwt 

meester Blok, alvast een fijne trouwdag toegewenst!1 

5. Nationaal Programma Onderwijs 
Uit het nieuws hebt u kunnen vernemen dat er voor de komende twee jaar extra middelen 

beschikbaar gesteld worden voor onze school. We zijn bezig met het maken van een scan om 

te kijken waar de problemen zich voor doen. Nu zouden we dat sowieso ook doen zonder 

extra middelen, immers willen we alle kinderen met achterstanden vooruit helpen. We 

zullen dus, naast extra hulp vooral inzetten op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Het 

zal nog een hele klus worden om dit voor de zomervakantie op de rit te hebben, we doen 

echter ons best. We houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 
1 Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven. 
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