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Datum Activiteit 

15 maart Start Cito midden toetsen 

19 maart Pannenkoekdag 2021 

31 maart Studiedag; leerlingen vrij 

 
Geachte ouders, verzorgers,  

 
De eerste week zit erop. Het is net alsof we 

geen vakantie hebben gehad, zo snel is het 

voor ons gevoel voorbijgegaan. 

  

Vanaf volgende week vinden er meerdere, 

kleine versoepelingen plaats. Zo mogen de 

Sophiaklassen, Op Maat klassen en de Hallo 

Wereldlessen weer van start. Ook is het 

toegestaan dat we weer extern mogen gaan 

gymmen (alleen met eigen groep, geen 

contact met andere groepen/scholen). We zijn 

erg blij met deze kleine versoepelingen!  

 

Let op! De reeds geldende afspraken blijven 

overeind:  

-we blijven gebruik maken van de ingangen en 

de tijden zoals afgesproken. 

-er wordt gespeeld met de eigen klas (de 

bubbel) 

-ouders blijven achter het hek 

 

Ik vraag nogmaals uw aandacht voor het 

snottebellenbeleid. Het beleid is duidelijk: 

heeft een leerling een snotneus, blijft de 

betreffende leerling thuis totdat hij/zij beter 

is. Gebeurt het overdag, wordt uw kind naar 

huis gestuurd. Dank aan alle ouders die hun 

medewerking hieraan hebben verleend! Het 

kwam helaas ook voor dat we kinderen naar 

huis hebben moeten sturen. En nee, dat 

vinden wij zeker niet leuk om te doen! Wij 

realiseren ons dat u aan het werk bent en niet 

zomaar weg kunt of een oppas voor uw kind 

heeft. Ook wij willen dat onze leerlingen op 

school zijn en dat zij les krijgen. Feit is dat we 

nog steeds midden in de coronapandemie 

zitten. Voor ons als school en voor u als 

ouders/verzorgers geldt nog steeds dat wij 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

hebben om de risico’s op coronabesmetting/-

verspreiding zo laag mogelijk te houden 

tijdens de schooluren. Ik reken dan ook op uw 

medewerking. Volledigheidshalve is de 

beslisboom nogmaals toegevoegd. 

  

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 
Verlof en wisseling van personeel: 
Zoals jullie weten, is juf Anne zwanger. Net als 
juf Aniek gaat zij met 28 weken met verlof. Dit 
zal ingaan vanaf 23 maart a.s. Voor de 
continuïteit in groep 7-8 hebben we juf Anna 
bereid gevonden om de volledige week te 
gaan werken. Dat wil dus zeggen dat er voor 
de maandag en de dinsdag in groep 1-2 een 
andere leerkracht moet komen. En die hebben 
we! Juf Iris Ruijsch. Wij wensen juf Iris veel 
plezier bij ons op school. 
 
Gymlessen: 
Vanuit de stichting hebben we het bericht 
ontvangen dat we weer mogen gymmen in de 
Burght. Dat mag alleen met je eigen klas. Dus 
in ons geval: groep 4-5-6 gymt samen en 
groep 7-8 gymt samen. 
Dinsdagmiddag 12.30-13.15 uur groep 4-5-6 
                             13.15-14.00 uur groep 7-8 
Vrijdagochtend    8.15-9.00 uur groep 7-8 
                                9.00-9.45 uur groep 4-5-6 
V.w.b. groep 1-2-3 kijken we naar de 
mogelijkheden om eveneens gymactiviteiten 
te kunnen doen in de Burght. Op dit moment 
zijn wij in overleg met de directeuren van de 
andere Vollenhoofse scholen hierover. 
 
Wat betreft het zwemonderwijs: vanuit de 
overheid zijn de zwembaden nog niet 
vrijgegeven. Dus dat kan helaas niet 
plaatsvinden. 
 
Voorleeswedstrijd: 
Paula, onze school voorleeskampioen, heeft 
meegedaan met de gemeentelijke voorronde. 
Dit kon helaas niet live plaatsvinden, dus Paula 
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heeft zelf een filmpje opgenomen en die 
hebben we ingestuurd.  
Gisteren kregen we het heugelijke bericht dat 
Paula voorleeskampioen is geworden voor 
groep 7. Daarmee gaat zij door naar de halve 
finale. Daarin gaat Paula de strijd aan met de 
winnaars van Steenwijkerland, 
Zwartewaterland, Zwolle, Staphorst en 
Kampen. Paula was helemaal verbaasd maar 
ook erg blij met het resultaat. 
Heel veel succes bij de volgende ronde Paula! 
 

 
 
Pannenkoekdag: 
Jaarlijks organiseert het bedrijf “Koopmans” 
de Pannenkoekdag. Deze vindt plaats op 
vrijdag 19 maart a.s. Dit doen wij altijd in 
samenwerking met Nieuw Clarenberg. Vorig 
jaar is dat niet doorgegaan vanwege Corona. 
Ook dit jaar zou het opnieuw in het water 
vallen. Maar…waar een wil is, is een weg. De 
bewoners van Nieuw Clarenberg zullen die 
dag door onze aanmelding pannenkoeken 
eten. En wat doen wij? Wij zijn samen met 
Nieuw Clarenberg een alternatief programma 
aan het bedenken. 
Én wij zorgen dat de kinderen tussen de 
middag allemaal een pannenkoek krijgen. Dit 
zal niet voldoende zijn als lunch dus geef uw 
kind ook gewoon een broodje mee. Maar zet 
het alvast in uw agenda! 
 
 
 

Jarigen: 
Deze week zijn er geen jarigen op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


