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Versoepeling Coronamaatregelen: 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen week 
versoepelingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de 
Coronamaatregelen ten aanzien van 
thuisblijven/quarantaine voor kinderen in het 
basisonderwijs. 
Kortom even een kleine opsomming: 

  
*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. 
*Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn 
op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die 
kunnen wijzen op het coronavirus. 
*De leerlingen kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn 
en een negatieve testuitslag hebben. 

  
Echter willen wij u wel vragen om bij (één of) meerdere 
besmettingen binnen het gezin uw gezond verstand te 
gebruiken met betrekking tot het kind wat nog 
klachtenvrij is en negatieve zelftest heeft. In veel gevallen 
is het een kwestie van een paar dagen dat ook eventueel 
dit kind een positieve testuitslag zal krijgen. 
Leerkrachten en klasgenoten kunnen worden 
blootgesteld aan overdraagbare virusdeeltjes, met 
meerdere besmettingen als gevolg. 
 
Wij vinden het belangrijk om in een veilige omgeving te 
werken, dat geldt voor leerlingen en medewerkers.  
We zetten onze schouders eronder, omdat we gaan voor 
goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar hebben wij u bij 
nodig, zodat leerlingen verantwoord naar school kunnen 
blijven gaan.  
Dat is ons gezamenlijke doel! 
 
 
 
  

                                    

 
Laten we er samen het beste van maken en proberen 
verdere verspreiding te voorkomen. We hopen nog 
steeds op uw begrip en medewerking met betrekking 
tot de geldende corona maatregelen. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
  

              
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
  

 

 
 
         
                         

                                                     

 
  

 

 

Scoor een boek: 
 
Vanaf de voorjaarsvakantie start groep 5 en 6 met het 
project “scoor een boek” van Biblionet Grongen.  
“Scoor een Boek!” is een jaarlijks leesprogramma voor 
kinderen dat lezen en sport aan elkaar verbindt.   
Voor elk boek dat is gelezen, mogen de  
leerlingen een (voetbal)sticker plakken. Het is de 
bedoeling dat er zo veel mogelijk boeken gelezen worden. 
Via video’s worden de kinderen in de tussentijd 
aangemoedigd door FC Groningen-speler Bart van 
Hintum.  
Mevrouw Ina Habing van de bibliotheek in Ter Apel komt 
in april de poster met geplakte stickers ophalen en zal de 
eindstand van groep 5 en 6 meenemen in de eindstand 
van de hele provincie Groningen.  
Halfweg mei sluiten de leerlingen het project af met een 
digitale spelshow.  
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Nieuws vanuit peuterspeelgroep “De Takjes”: 
 
Peuterspeelgroep “de Takjes” heeft het nieuwe jaar 
ingeluid met het eten van rolletjes en slagroom samen 
met de leerlingen van groep 1,2 en 3. 
Het was fijn om elkaar weer te zien.  
Op dit moment staat het thema kleur, vorm en tellen 
centraal. Samen met de onderbouw van basisschool De 
Klimop worden de thema’s uitgewerkt.  
 
Peuterspeelgroep de Takjes heeft plaats voor 
peuters van 2 tot 4 jaar. De groep kenmerkt zich door 
kleinschalige opvang.  
Door een intensieve samenwerking met de basisschool 
is de stap naar de basisschool vertrouwd en 
laagdrempelig.  
Wilt u een kijkje komen nemen dan bent u altijd 
welkom.  
Wij zijn open op maandag t/m donderdagmorgen van 8 
tot 12 uur en bereikbaar via telefoonnummer:  
0597- 531844 of via email takjes@kinderopvangkiwi.nl 

 
 

   
 
 
 

           
 
                   
  

                      

                          

                                                   
 

In het verschiet:    
 
Donderdag 3 maart - MT-overleg + bestuur 
    (juf Marjan afwezig) 

-         Teamoverleg 
Maandag 7 maart - Groepsbezoeken zorg 
Woensdag 9 maart - Zorgoverleg 
Vrijdag 11 maart  - Oud papier! 
Maandag 14 t/m donderdag 17 maart  -  Rapportgesprekken 
Donderdag 17 maart - MT-overleg (juf Marjan afwezig) 
Vrijdag 18 maart  - Nationale Pannenkoekendag 
Maandag 21 maart - Studiedag MT (juf Marjan) 
Dinsdag 22 maart - Studiedag MT en IB 
      (juf Marjan en juf Anneke) 
Maandag 28 maart - Rapport mee 
Donderdag 31 maart - MT-overleg (juf Marjan afwezig) 
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maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

Deze week: 
Cito LOVS-toetsen 
 
juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 
 

1 
 
 

2  Cursus juf Marleen, 
    Juf Anneke en 
     Juf Marjan 

3  MT-overleg + bestuur 
    (juf Marjan afwezig) 

 
Middag: juf Marjan 
Afwezig (obs W.Lodewijck) 

4 5 6 

7 
Deze week: 
Cito LOVS-toetsen 
 
MR-overleg 
 

8 
 
 

9  Teamoverleg/zorg- 
    Overleg 
 
 juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 

10 
 
juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 

11     Oud papier! 12 13 

14 
Deze week: 
Cito LOVS-toetsen 
 
VO-gesprekken  
groep 8 
 
juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 

15 
IB-overleg (juf Anneke) 
GMR-overleg 
 
 

16  OOW-café personeel 
      14.30u  (onder voor- 
       behoud) 
 
 
 
 
juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 

17  Klassenbezoeken 
      EDI 

18       Filmavond 
           “Valentijn” 
 
 
 
 
 
juf Marjan afwezig  
(obs W.Lodewijck) 

19 20 

21 
 

Voorjaarsvakantie 

22 
 

Voorjaarsvakantie 
 
 

23 
 

Voorjaarsvakantie 

24 
 

Voorjaarsvakantie 

25 
 

Voorjaarsvakantie 

26 
 
Voorjaarsvakantie 

27 
Einde 

Voorjaarsvakantie 

28 
 

Studiedag personeel 
    Alle leerlingen vrij! 
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