
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 

 
Datum      Omschrijving    Opmerkingen 
 
Maandag 8 februari   Heropening school    8:15- 8:25  
 
Vrijdag 12 februari   Carnavalsviering    Vrij om 13:00 
 
15 tot en met 21 februari  Voorjaarsvakantie    Leerlingen vrij 
 
Maandag 1 maart    Studiedag komt te vervallen! 
 
Woensdag 17 maart    Thema-avond komt te vervallen! 
 
Vrijdag 19 maart    Klassenouderoverleg   08:30  
 
Vrijdag 26 maart    Palmpasen     Normale lesdag  

(14:00) 

 
 

Vrijdag 5 februari 2021         Week 5 

01-02-2019 



 
Heropening school                                                    
Vanmorgen heeft u in een apart bericht van Inge alle 

informatie ontvangen over de heropening van de school.                

We kijken er naar uit alle kinderen veilig en gezond weer                     

op school te ontvangen.  

De start van de tweede lockdown en de kerstvakantie voelen als 
een lange tijd geleden. Het weer opstarten van het  naar school gaan en de bijbehorende 
ritmes voelt voor iedereen anders. De ene leerling start weer op school alsof er niets 
gebeurd is en de andere leerling ervaart nog zorgen/angsten of heeft moeite zich weer te 
voegen naar de regels en structuur van school. Voordat er gerichte aandacht kan zijn voor 
wat deze periode in didactisch opzicht met de leerlingen heeft gedaan, zal er allereerst 
aandacht moeten zijn voor hoe het sociaal-emotioneel met ze gaat, het welbevinden van de              
leerlingen. Wat heeft deze periode met hen gedaan? Hier zullen we de komende tijd              
aandacht aan besteden en met elkaar over in gesprek gaan. Met name het samen zijn, 
samenwerken en werken in groepsverband krijgt extra aandacht.   

Gymles                                                                             
In verband met de weersvoorspellingen worden er aankomende week nog geen gymlessen  
verzorgd. Volgende week wordt er een plan gemaakt om het bewegingsonderwijs op een 
verantwoorde manier weer op te starten. 

                                                                                  

Halen en brengen                                                                                          
In het bericht van Inge kon u lezen dat we dezelfde ingangen en afspraken gebruiken voor  
het halen en brengen van kinderen als voor de kerstvakantie. Voor de veiligheid van de 
kinderen, met name de kleuters, gaat de deur aan de Wijnbergseweg om 8:30 op slot.                    
Wanneer kleuters of kinderen uit klas 1-2 te laat zijn, gaan zij zelfstandig naar binnen             
aan de Torontostraat. Ouders mogen hierbij niet mee naar binnen. 

Geleende laptops en schoolspullen                                                                
Willen de gezinnen die een laptop in bruikleen hebben van de school, deze aanstaande                  

maandag weer inleveren? Verder vragen wij iedereen maandag ALLE schoolspullen, boeken                   
e.d. weer mee te nemen naar school.                                                                                

Ventileren en warme kleren!                                                                 
Als we de weersvoorspellingen mogen geloven worden we aankomend weekend en 

volgende week getrakteerd op een winterse verassing en de bijbehorende kou. 

Allereerst hopen we natuurlijk dat iedereen veilig de kou en gladheid               

trotseert en ongedeerd op school aankomt.  Omdat ventileren in Coronatijd              

erg belangrijk blijft, vragen wij u er aan te denken de kinderen warm                 

aan te kleden of een lekker vest mee te geven voor als het binnen iets 

frisser is. Ventileren doen wij zo veel mogelijk in pauzes als de kinderen         

buiten zijn. Echter duurt het dan even voor het klaslokaal weer is opgewarmd. 

Trakteren                                                                                    
Er zijn weer een hoop verjaardagen te vieren nu en in de komende tijd. In de klas zal daar 

zeker ruimte en tijd voor zijn. Een traktatie of een eenvoudig geschenkje voor de kinderen 

in de klas en voor de eigen leerkracht is welkom. De voorkeur is een                     

gezonde (voorverpakte) traktatie. De kinderen kunnen voorlopig helaas niet de klassen               

rond. 

 

 

 



 

 

Hoofdluiscontrole                                                                            
In verband met alle maatregelen worden hoofluiscontroles nog niet op school gedaan. We 

verzoeken u vriendelijk uw kinderen regelmatig, en ook graag vóór de heropening van de 

school, zelf goed te controleren op hoofdluis. Indien u dit bij uw kind(eren) constateert 

wordt de leerkracht hier graag van op de hoogte gesteld. 

 

Carnavalsviering                                                                             
Jaarfeesten zijn binnen de Vrijeschool een 

belangrijk onderdeel. We willen de jaarfeesten 

daarom ook binnen coronatijd zo veel mogelijk op de 

normale manier door laten gaan. Zo                 

ook het Carnavalsfeest. Aanstaande vrijdag mogen de 

kinderen verkleed op school komen                 

(we hebben dit jaar geen thema). Het  feest wordt 

vervolgens aangepast en in eigen klas gevierd. De 

school zal voor iets lekkers zorgen. Wel graag 

gewoon allemaal een gevulde broodtrommel mee. De 

kinderen zijn op deze dag om 13:00 vrij.  

Vertrouwenspersoon                                                                    
Maandag gaan we weer samen naar school, en op De Kleine Prins vinden we een veilig                  

sociaal klimaat heel belangrijk. Bij ongewenst gedrag kun je ook bij de                        

vertrouwenspersoon terecht. Ongewenst gedrag kan zijn; ongewenste of ongepaste                      

aanrakingen, gepest worden of intimidatie. Bij ons op school is juf Esther de 

vertrouwenspersoon. 

 

 

 


