
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Agenda 
 
Maandag 16 maart:   Bosdag klas 5-6 
 
Vrijdag 20 maart:   Studiedag (leerlingen vrij) 
 
Maandag 23 maart:   Bosdag klas 1-2 
 
Vrijdag 27 maart:   Klassenouderoverleg 
 
Vrijdag 3 april:   Palmpasen 
 
Zaterdag 4 april:   Klusdag 
 
Donderdag 9 april:  Paasfeest (vrij om 13:00) 
 
Vrijdag 10 april 
t/m maandag 13 april:  Paasweekend (leerlingen vrij) 
 
 
 

DKP Weekbericht week 11 
 
Milou is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 
Monique is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag 
Barbara is aanwezig op maandag en vrijdag 
 
 

Oudergesprekken 
In de week van 24 maart vinden de oudergesprekken plaats. Intekenen kan op 
de lijst bij de ingang van de klassen. 
 

Broertjes en zusjes aanmelden op De Kleine Prins 
Er zijn veel geïnteresseerde ouders die hun kinderen aan willen melden op 
De Kleine Prins. Momenteel zijn wij bezig alle aanmeldingen goed in kaart 
te brengen.  
Wij vragen u, wanneer er nog jongere broertjes of zusjes zijn van de 
kinderen die nu al bij ons naar school gaan, deze tijdig (vóór 15 april) 
bij ons aan te melden. 
Zo krijgen wij goed inzicht in hoeveel plekken wij nog beschikbaar hebben. 
Veel dank alvast voor uw medewerking. 
 

Op tijd komen 
Het valt op dat er de afgelopen tijd weer regelmatig leerlingen te laat op 
school komen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) om 8:25 op het 
schoolplein klaar staan? We willen graag dat alle klassen om half negen 
gewoon met de lessen kunnen beginnen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bericht van de GGD Noord- en 
Oost Gelderland  

 

 

Groepsvaccinatieprogramma 4- tot 18-jarigen uitgesteld tot najaar 
2020  

Meningokokken ACWY-vaccinaties worden nog wel gegeven op kleinere schaal  

Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het 
Rijksvaccinatieprogramma voor alle 4- tot 18-jarigen in de 21 gemeenten in 
de regio. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties worden verplaatst naar het najaar 
van 2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door maar op kleinere schaal 
en op een ander moment.  

Reden hiervoor is dat de GGD alle capaciteit nodig heeft voor de inzet 
tegen het coronavirus. Ook geeft de GGD hiermee gehoor aan de oproep met 
niet meer dan honderd mensen tegelijk op één locatie te zijn. De BMR/DTP en 
HPV-vaccinaties zijn standaardvaccinaties die uitgesteld kunnen worden tot 
het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties horen bij een 
uitbraakmaatregel, daarom worden deze vaccinaties nog wel gegeven. Voor de 
meningokokkenvaccinaties stelt de GGD wel een nieuwe planning en werkwijze 
op, deze vaccinaties vinden in ieder geval plaats vóór juli 2020.  

Reguliere spreekuren en individuele vaccinaties voor 0- tot 4-jarigen gaan 
wel door. Vragen hierover kunt u stellen aan de lokale JGZ 0-4 afdeling van 
uw woonplaats.  

De kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen bericht over de nieuwe 
vaccinatiedata.  

Overzicht oorspronkelijke prikdata:  

Nunspeet 16 maart 2020     Bronckhorst 26 maart 2020  

Zutphen 18 maart 2020     Winterswijk 30 maart 2020  

Oude IJsselstreek 19 maart 2020    Hattem 31 maart 2020  

Elburg 23 maart 2020       Putten 1 april 2020  

Aalten 24 maart 2020      Doetinchem 2 april 2020  

Lochem 25 maart 2020      Brummen 6 april 2020  

Heerde 7 april 2020      Ermelo 8 april 2020  
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Bericht van Sportservice Doetinchem 

Het Coronavirus verspreidt zich in Nederland. Het kabinet heeft extra 
maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat 
betekent dat ook Sportservice Doetinchem maatregelen treft om verspreiding 
tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen 
van het RIVM en de gemeente Doetinchem. Wat dit betekent leest u hier; 
  
Alle sportactiviteiten en evenementen die Sportservice Doetinchem 
organiseert (ook ism externe partners) gaan t/m 31 maart niet door. Waar 
mogelijk worden de activiteiten verzet. 
  
Wat betekent dit voor uw school? 
  

·   Week van de gezonde jeugd: de activiteiten gaan NIET door  (wanneer u 
school meedeed, ontvangt u nog een mail van de JOGG regisseur Corine 
Koning) 

  
·   Schoolvoetbaltoernooien van groep 5,6,7 & 8; gaan NIET door. Ook het 

toernooi van groep 7 & 8 van de jongens op vrijdag 3 april NIET 
  

·   Gymlessen; op de basisscholen waar wij gymlessen verzorgen volgen wij 
de richtlijnen van de school. Zonder bericht is onze vakleerkracht 
gewoon aanwezig om lessen te geven. 

  
Wat betekent dit voor de kinderen? 
  
Onderstaande activiteiten gaan niet door: 

-          Kies je Sport 
-          Gym Extra (na schooltijd)  
-          Sportmix in de wijk noord en Overstegen 
-          Schoolvoetbaltoernooien 
-          Kruisberg Trailrun (29 maart) 

  
Alle kinderen die meedoen aan Kies je Sport en Gym Extra krijgen een mail 
met informatie over de geplande acitiviteiten. 
  
Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op via 
s.terhorst@sportservicedoetinchem.nl of via 06-28246230. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Suzanne ter Horst 
Sportcoach Jeugd        
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