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Datum Activiteit 
Di 18 jan.  Voorstelling groep 1/2/3  
Week van  
ma 24 jan. 

Vanaf deze dag Cito 
middentoetsen 

Ma 24 jan. Voorstelling groep 4/5/6 
Do 27 jan. Groep 7/8  

Gezamenlijk naar de open 
dag Agnieten.  O.v.b 

Do 3 febr. Groep 7/8 voorlichting 
Bureau Halt! “Invloed van 
de groep” O.v.b 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
De eerste schoolweek van het nieuwe 
kalenderjaar zit erop. Wat was het fijn om 
weer fysiek onderwijs te kunnen geven! Woe 
12-01 hebben wij een studiedag gehad. Deze 
studiedag stond in het teken van ons 
herijkingstraject daltononderwijs. Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u hier mee over. 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Corona-update: aanscherping quarantaine 
regels 
Na overleg tussen het RIVM en het ministerie 
van OCW zijn de quarantaineregels voor 
onderwijspersoneel en leerlingen 
aangescherpt. 
 
Bij een of twee gevallen in de klas:  
-medewerkers en kinderen die als klasgenoot 
(lees: kinderen die heel dicht bij de 
betreffende persoon waren) als nauw contact 
kunnen worden beschouwd van de besmette 
persoon hoeven niet in quarantaine, 
ongeacht of de besmette persoon een kind of 
medewerker is. 
 
Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers 
als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is 
er sprake van een uitbraak. De GGD zal 
adviseren dat de hele klas (vaste 

medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine 
gaat, ongeacht of de persoon als immuun of 
niet-immuun wordt beschouwd. 
 
Voorstellingen groep 1/2/3 en groep 4/5/6: 

De voorstellingen vinden op 
school plaats. De acteurs 
zijn professionals die aan 
het onderwijs gerelateerd 
zijn en daardoor mogen zij 
op school de voorstelling 

spelen met inachtneming van de, inmiddels 
meer dan, bekende coronaregels. 
 
Terugblik studiedag / herijkingstraject 
daltononderwijs: 
Afgelopen woensdag hebben wij tijdens onze 
studiedag gereflecteerd en bij elkaar in de 
klassen gekeken naar hetgeen er allemaal is 
en wordt gedaan t.a.v. het daltononderwijs.  
 
Zo constateerden we dat in alle klassenmuren 
weliswaar doelenmuren zijn, maar dat deze 
nog optimaler gebruikt kunnen en moeten 
gaan worden. Een efficiënte klasseninrichting 
is ook een eigenschap van dalton en dat 
betekent dat er wellicht nog wat veranderd 
gaat worden in de klassen. 
 
Teambreed hebben wij afspraken gemaakt 
over hoe wij omgaan met het werken van 
uitgestelde aandacht. Wanneer de leerkracht 
het grote hulpblok op rood zet, zijn de 
leerlingen aan het werk met hun opdrachten 
die zij zelfstandig kunnen maken. Uiteraard 
helpt de leerkracht de leerlingen met vragen, 
maar de leerlingen bieden elkaar ook 
onderling hulp aan. 
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Afscheid: 
Voor de kerstvakantie hebben we afscheid 
genomen van 3 leerlingen. Lynde uit groep 7, 
Denova uit groep 5 en Natan uit groep 2 
hebben een fijn nieuw plekje gevonden op 
een andere school. Heel veel plezier en succes 
op de nieuwe school! 
 
Welkom: 
Afgelopen maandag mochten wij Mell 
verwelkomen in groep 3. Heel veel plezier op 
de Voorpoort Mell! 

 
 
Jarigen: 
De komende 2 weken worden er weer feestjes 
gevierd. Zondag 16 januari is Aadarsh uit 
groep 5 jarig. Hij wordt dan 8 jaar. Vrijdag 21 
januari is Daksh uit groep 1 jarig en wordt 
alweer 5 jaar. Mirna uit groep 2 wordt vrijdag 
28 januari 6 jaar. Alvast een hele fijne 
verjaardag allemaal! 
 

 
 
 

 
 
 


