Nieuwsbrief maart
In deze nieuwsbrief:
•
•

Versoepelingen Corona
TSO
Avondvierdaagse

Versoepelingen Corona
Op vrijdag 18 februari heeft u een mail ontvangen over de versoepeling
van de coronamaatregelen binnen het onderwijs. Hieronder een
overzicht van de huidige stand van zaken:

‘S.T.O.E.R, je beste ik
voor ons allemaal!

Welke maatregelen blijven nog overeind?
·
De basishygiëneregels.
·
Thuisblijven bij klachten en het doen van een zelftest of een test bij
de GGD
·
Het advies aan leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8 om
twee keer per week een zelftest te doen.

Samen
Talent
Ontdekken
Energie
Ruimte’

Wat mag er allemaal weer?
·
Ouders en externen mogen weer toegelaten worden op school.
·
Leerlingen mogen weer gemengd worden.
·
1,5 meter afstand houden is niet meer noodzakelijk.
·
Mondkapjes zijn zowel voor volwassenen als kinderen niet meer
nodig in school.
Wij zijn ontzettend blij dat de meeste maatregelen voor het
basisonderwijs zijn verdwenen. Tegelijkertijd beseffen we dat Corona nog
niet weg is en er nog steeds sprake kan zijn van individuele uitval. Dit zal
soms leiden tot aanpassingen in de planning of bezetting van de
leerkrachten.
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Belangrijke data

TSO

12-03-2022 Oud papier

In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een brief over de TSO
namens de oudergeleding van de MR.

25-03-2022 Studiedag
(leerlingen vrij)

Mocht u zich willen opgeven voor de TSO, dan kunt u mailen naar:
directie.obsdeboomhut@opohvt.nl

28-03-2022 Studiedag
(leerlingen vrij)
09-04-2022 Oud papier
11-04-2022 t/m
13-04-2022 Schoolfotograaf
14-04-2022 Paasviering
15-04-2022 Goede vrijdag
(leerlingen vrij)
18-04-2022 Tweede paasdag
(leerlingen vrij)
20-04-2022 Eindtoets groep 8
21-04-2022 Eindtoets groep 8
22-04-2022 Koningsspelen
23-04-2022 t/m
08-05-2022
Meivakantie

Avondvierdaagse
Onderstaande oproep kregen wij van de organisatie van de
avondvierdaagse. Mocht u zich willen aanmelden dan kunt u contact
opnemen met Marthijn ten Tije via 0629092643
Vrijwilligers
Voor de organisatie van de A4D zijn wij dringend op zoek naar jou! Zonder
jouw hulp kan de A4D niet doorgaan.
Steek jij jouw handen uit de mouwen?
Wij zoeken mensen die de komende maanden willen helpen met de
organisatie en in de week van de avondvierdaagse drie van de vier
avonden mee willen helpen met routes uitzetten en andere
organisatorische taken.
Jouw investering
Het kost je in de maanden maart april en mei 1 a 2 avonden per maand
en in de week van de avondvierdaagse dus drie avonden.
Wat levert het jou op?
Heel veel plezier, veel blije deelnemers, een andere kijk op de A4D,
nieuwe contacten. Kortom allemaal redenen om je aan te melden.
Wanneer is de A4D
Als het allemaal door mag gaan is het de bedoeling dat de
avondvierdaagse plaatsvindt van dinsdag 31 Mei t/m vrijdag 3 Juni
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