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Versoepelingen coronamaatregelen in het 
onderwijs: 
In de week van 14 februari jl. heeft het kabinet 
versoepelingen van de coronamaatregelen in het 
onderwijs’ aangekondigd. Door de versoepeling 
komen een aantal maatregelen te vervallen, maar er 
blijven ook een aantal maatregelen van kracht. 
In de bijlage vindt u een brief van de bestuurder van 
OOW, Wietze Potze, met informatie wat dit 
betekent voor de scholen van Openbaar Onderwijs 
Westerwolde, vanaf maandag 28 februari 2022. 
 

 
Basisregels en zelftesten blijven: 
De basisregels blijven gelden. Dit betekent handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen 
handen schudden, met klachten testen en 
thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft 
het dringende advies om twee keer per week een 
preventieve zelftest te doen van kracht voor de 
leerlingen van groep 6,7,8. 
               

Oorlog in Oekraïne: 
Wie het nieuws volgt kan er niet omheen, want er is 
oorlog en veel onrust in Oekraïne door de 
inval van Rusland aldaar. Op school hebben we het 
er in de bovenbouw ook regelmatig over. Weet dat 
jullie (bovenbouw)kinderen met verhalen en 
vragen thuis kunnen komen.  
 

 
  

 

  

Doe-middag RSG:   woensdag 9 maart 
Op woensdag 9 maart organiseert het RSG een 
doe-middag voor de leerlingen van groep 8, zodat 
zij alvast kennis kunnen maken met het voortgezet 
onderwijs. 
Deze doe-middag begint om 13.00 uur en eindigt 
uiterlijk om 15.30 uur. De leerlingen kunnen de 
keuze maken uit de volgende activiteiten: drama, 
biologie, techniek, zorg & welzijn of sport.   
Opgave voor deze dag is mogelijk via de website 
van het RSG.  (www.rsgterapel.nl) 

 

                     
 
 
Open Dag RSG:  zaterdag 12 maart  
Op zaterdag 12 maart wordt er een fysieke open 
dag georganiseerd voor de leerlingen van groep 8. 
De huidige coronamaatregelen laten het weer toe 
dat er weer leerlingen en hun ouders ontvangen 
mogen worden. 
Aanmelden voor deze dag is niet nodig! 
  

Rapportgesprekken: 
Op 14 tot en met 17 maart vinden na schooltijd de 
oudergesprekken weer plaats.  
Tijdens deze gesprekken krijgt u informatie over de 
leerprestaties/voortgang van uw zoon/dochter. 
Binnenkort ontvangt u (via Parro) een uitnodiging 
voor een gesprek van de leerkracht van uw 
kind(eren). 
 
 
 

Nationale  
Pannenkoekendag:     vrijdag 18 maart 
Op vrijdag 18 maart bakken we pannenkoeken in 
het kader van de Nationale Pannenkoekendag. 
De Nationale Pannenkoekendag is de dag dat 
basisschoolleerlingen door heel het land 
pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. 
Onder het motto 'Bak mee voor ouderen!' zetten 
wij de opa's en oma’s van onze leerlingen in het 
zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken. 
Vanaf 11.15u zijn alle opa’s en oma’s van harte 
uitgenodigd om pannenkoeken te eten in 
restaurant “De Klimop”. 
 
Oproep: we zijn nog op zoek naar een aantal 

vrijwillige ouders die willen helpen bij het bakken 

van de pannenkoeken. (opgave bij juf Marleen)  

     

         

 

 



 
 

  
 Zomertijd:     zondag 27 maart 
In de nacht van zondag 27 maart 2022 op 
maandag 28 maart 2022, het laatste weekend 
van maart, begint de zomertijd.  
In de nacht van zondag op maandag zetten we 
de klok om 2.00 uur een uur vooruit naar 3.00 
uur.  Dit betekent dus een uurtje minder slaap…. 
 

                        
 
 
 

Ingelaste studiedagen personeel: 
              28 en 29 april 2022! 
Op de jaarplanning/jaarkalender die u allen 
heeft ontvangen staan alle studiedagen voor de 
leerkrachten gepland. Op deze dagen zijn de 
leerlingen vrij van school. 
Echter komen er dit jaar 2 extra studiedagen bij, 
die niet aangegeven / gepland staan op de 
jaarkalender. 
Dit zijn 28 en 29 april, de twee dagen na 
Koningsdag. 
Dit betekent dat de meivakantie start vanaf 27 
april aanstaande! 
Noteer dit alvast in de agenda. 
  

 
 
 
 

 

In het verschiet: 
 
Donderdag 7 april  - Temoverleg 
Vrijdag 8 april    - Oud papier! 
Maandag 11 t/m woensdag 13 april  - Schoolvoetbaltoernooi 
     Ter Apel (groep 6 t/m 8) 
Donderdag 14 april  - Paasactiviteiten 
Vrijdag 15 april   - Goede Vrijdag 
     Alle leerlingen zijn vrij! 
Zondag 17 april   - 1e Paasdag 
Maandag 18 april  - 2e Paasdag 
     Alle leerlingen zijn vrij! 
Dinsdag 19 april   - MT-IB overleg  
     GMR overleg 
Woensdag 20 en donderdag 21 april  - IEP Eindtoets groep 8 
Vrijdag 22 april   - Koningsspelen 
Woensdag 27 april  - Koningsdag 
Donderdag 28 en vrijdag 29 april    - Studiedagen personeel 
     Alle leerlingen zijn vrij! 
 

  Meivakantie: zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2022 
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maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

28 februari 
 
Studiedag personeel 
Alle leerlingen zijn vrij! 
 

1 2  ochtend: juf Marjan 
    afwezig (obs Willem 
   Lodewijck) 

3  MT-overleg + bestuur 

        8.30u-12.00u 

    (juf Marjan afwezig) 

 
 

4 5 6 

7 Deze week: 
 Groepsbezoeken zorg 
 
  Juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 
 

8 9       Zorgoverleg 
 
        Doe-middag RSG 
                 (groep 8) 
 

  Juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 

10   11    Oud papier 
 
         Filmavond 
 
  Juf Marjan afwezig 
  (obs W. Lodewijck) 
 

12 
 
    Open dag RSG 

10.00-   15.00u 

  
 

13 

14  Juf Marjan afwezig 
     (obs W. Lodewijck) 
 
 

Rapportgesprekken 

15 
 
 
 

Rapportgesprekken 

16     Juf Marjan afwezig 
        (obs W. Lodewijck) 
 
 

Rapportgesprekken 

17  MT-overleg + bestuur 

          8.30u-12.00u 

      (juf Marjan afwezig)   

 

Rapportgesprekken 

18      Nationale 
  Pannenkoekendag 
 

         
        Rapport mee 

19 20 

21 
 
Studiedag directies OOW 
    (juf Marjan  afwezig) 

  

22 
 
Studiedag directie + IB 

    (juf Marjan en  

    Juf Anneke afwezig) 

 

23 24    MT-overleg 
      12.00u-14.30u 
   (juf Marjan afwezig) 
 
   Bezoek bibliotheek 
       Groep 1,2,3 

25      ochtend: 
    Juf Marjan afwezig 
     (obs W. Lodewijck) 
 

26 27 
 
     Zomertijd 

28 
 
      Studiedag juf Marjan 

          CPS Amersfoort 

      (juf Marjan afwezig) 

 

29   Bezoek bibliotheek 
          Groep 4,5,6 

30     Juf Marjan afwezig 
         (obs W. Lodewijck) 
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