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Coronanieuws                                                                                    
Deze winter hebben we, als school, voor de 3e keer te kampen met 

het coronavirus. We zijn blij dat de quarantaineregels voor leerlingen 
versoepeld zijn. Leerlingen in het primair onderwijs hoeven niet meer 
in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon 

en zij geen klachten hebben. Klassen gaan dus niet meer in 
quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn.  

Dat vroeg veel van  onze leerlingen, van u als ouders en van ons als 
onderwijspersoneel. Het blijft echter nog steeds een organisatorische 

puzzel voor het team, vanwege de hoge besmettingscijfers en de 
zoektocht naar vervangers.  Maar met de versoepeling van de regels 
kunnen wel weer meer leerlingen naar school samen met 

klasgenootjes en we weten hoe belangrijk dat is voor hun 
ontwikkeling. Toch moeten we ook rekening houden met de puzzel die 

we nog bijna iedere dag moeten leggen. Leerlingen die thuis moeten 
blijven, omdat ze positief getest zijn wensen we beterschap. We 
denken aan jullie! 

 
Zwangerschapsverlof juf Elise 

Medio april hopen Niels en Elise Viezee hun derde kind te verwelkomen 
en dat betekent dat de juf 6 weken voor de verwachte bevallings- 
datum met verlof zal gaan. Vrijdag 11 maart 2022 zal daardoor  

voorlopig haar laatste werkdag zijn. Wij hebben een geschikte 
vervanger gevonden in de persoon van meester Jaap het Lam uit 

Tienhoven aan de Lek. Jaap is de eerste periode van dit schooljaar 
werkzaam op De Fakkel in Goudriaan en zal de rest van dit schooljaar 
op donderdag en vrijdag groep 5/6 onder zijn hoede nemen. Juf Nella 

zal op maandag, dinsdag en woensdag en soms donderdag voor de 
groep staan. We gaan ervan uit dat de meester en de groep snel 

ingewerkt zullen zijn. 

 

Inschrijving leerlingen 
De inschrijving van leerlingen organiseren we dit jaar anders dan u van ons gewend bent. 
Ouders die hun kind willen inschrijven als leerling van onze school nodigen we uit contact 

met ons op te nemen om een kennismakingsmoment af te spreken. Dat kan vanaf nu. 
Ouders die al kinderen op onze school hebben en een jonger zusje of broertje willen 

inschrijven krijgen op verzoek een inschrijfformulier toegezonden.  
Kinderen die vóór 1 oktober 2023 4 jaar hopen te worden, kunnen worden opgegeven. 
Informeert u ook nieuwe ouders in uw omgeving? Het is fijn als we alle inschrijvingen uiterlijk 

11 februari binnen hebben. Dat helpt ons bij het maken van toekomstplannen. 
 

Open lessen 
De geplande open lessen van woensdagmorgen 9 februari gaan dit schooljaar niet door. U 
begrijpt dat dit onder de huidige omstandigheden niet verstandig is om te doen. Volgend jaar 

beter? 
 

 



Keurmerk Early Bird Engels  

Op maandag 17 januari 2022 is de school gevisiteerd voor meer, beter en vroeger Engels 
door Myrna Feurstake, die namens Early Bird moest beoordelen of de school het keurmerk 
Early Birdschool nog steeds verdient. Zij bezocht daartoe in alle groepen een Engelse les en 

voerde gesprekken met leerlingen, met de coördinator Esther Witzier en de directie. In het 
afrondende gesprek werd ons verteld dat we dit keurmerk ten volle verdienen en dat zij onder 

de indruk was van de kwaliteit van de lessen en de plaats die Engels in ons onderwijsaanbod 
inneemt. Een groot compliment dus voor alle leerkrachten die zich wekelijks inzetten om op 
onze school kwalitatief goede lessen Engels te verzorgen en dat met enthousiasme doen! 

Het betekent voor de school het 2e keurmerk. Het vorige keurmerk werd behaald in 2016. 
Wij zijn hier erg trots op! 

 
Rapport 
Op woensdag 16 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Dit 

geldt voor alle leerlingen, behalve voor de leerlingen die nog maar kort op school zijn. 
 

Studiedag Team 
Op vrijdag 25 februari staat een studiedag voor het team gepland. Op deze studiedag gaan 
we de resultaten van het eerste gedeelte van het schooljaar evalueren en de plannen voor 

het tweede deel maken. Dat betekent dat op die vrijdag alle leerlingen VRIJ zijn. 
 

Oudergesprekken 
De oudergesprekken die gepland staan voor 21 & 24 februari gaan door. We zijn van plan 
deze gesprekken fysiek op school te laten plaatsvinden. Als dit plan wijzigt hoort u dat van 

ons. Voor groep 8 gelden deze gesprekken niet, omdat de schoolkeuzegesprekken al eerder 
in februari worden gehouden.  

 
Warme Truiendag 

Op initiatief van de leerlingenraad doen we op vrijdag 11 februari 
weer mee aan de nationale warme truiendag. We gaan die dag de 
verwarming op een laag pitje zetten.  

Het idee achter de Warme Truiendag is simpel: Trek gewoon een 
warme trui aan! En zet vervolgens de verwarming een standje lager. 

Op die manier besparen we energie en dat is nu net wat de Vereniging 
Klimaatverbond Nederland wil! Het is mooi dat juist de jeugd hier 
aandacht voor heeft. Vandaar dat we dit plan graag ondersteunen!  

 
Actiepunten n.a.v. Oudervragenlijst & Leerlingenvragenlijst 2021 

In deze nieuwsbrief van februari pikken we er opnieuw twee onderwerpen voor u uit. 
Allereerst levelwerk. Na de herfstvakantie zijn we gestart met een pilot Levelwerk voor de 
meer- en hoogbegaafde leerlingen van de bovenbouw. Deze groep leerlingen wordt op 

donderdagmorgen aangestuurd door juf Miranda Kuijpers, die hiervoor door Karakter op 
meerdere scholen is aangesteld. De kinderen werken vervolgens zelfstandig of in tweetallen 

aan de pittige opdrachten op het gebied van rekenen en taal. De pilot zal dit gehele schooljaar 
duren. Leerlingen in andere groepen die ook in aanmerking komen voor Levelwerk, doen dit 
dan in hun eigen groep en worden aangestuurd door de eigen leerkracht of een 

onderwijsassistent. We denken hiermee het aanbod voor kinderen die meer aankunnen een 
impuls te geven. 

Dan de bibliotheek. Dit schooljaar zijn we gestart met Bibliotheek Aan Zet. Door de 
impulsen van Bibliotheek Aan Zet en juf Dinella en de hulp van onze bibliotheekouders zijn 
er de nodige boeken weg gesaneerd en zijn we nu klaar om honderden nieuwe boeken een 

plekje te geven in ons nieuwe assortiment. Allemaal met het ultieme doel om van alle 
leerlingen enthousiaste lezers te maken. Wij hopen dat de honderden (!) nieuwe boeken 

binnenkort in de kasten staan. Het uitleensysteem wordt hetzelfde als in een bibliotheek 
van Bibliotheek Aan Zet. 
 

http://www.klimaatverbond.nl/
http://www.klimaatverbond.nl/


Boekentip 

Deze maand tippen we het boek Aap leest een letter geschreven 
door Isabella Gielen.  
In dit vrolijke alfabetboek zie je verhaaltjes waarin elke keer een 

letter (ook de dubbelklanken) centraal staat. Daarnaast kun je 
genieten van de grapjes in het verhaal. Via een QR-code op de 

achterkant krijg je tips en spelletjes bij dit boek. 
Wil je het boeken even inkijken? Dat kan bijv. op bol.com 
(inkijkexemplaar). Het boek is te leen bij de bibliotheek of te koop 

voor €17,50! 
 

Aanrader voor groep (1),2 en 3  
 

 


