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De scholen zijn weer open en het lijkt misschien alsof we weer als vanouds lesgeven. 
Gelukkig is dat voor een deel ook zo, want de bubbels waarin we moeten werken zijn 
niet zichtbaar. Een bubbel is een groep leerlingen met daarbij vaste leerkrachten. Een 
bubbel is niet zichtbaar, maar de beperkingen zijn voor ons wel merkbaar. Bubbels mo-
gen niet mengen met elkaar om eventuele besmettingen te beperken. Het groepsdoor-
brekend werken is daarom stil komen te liggen. Het schoolplein is verdeeld in zones en 
er is een weekschema gemaakt waarin aangegeven wordt welke bubbel in welke zone 
mag spelen. Het was voor iedereen even wennen, maar we maken er samen het beste 
van!                                    Onze bubbels zien er als volgt uit: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Als een leerkracht niet mag komen werken en er geen andere leerkracht uit die bubbel 
beschikbaar is, kunnen de leerlingen niet naar school. We brengen u dan zo snel moge-
lijk op de hoogte van deze situatie. 
 
In de periode na 9 februari zijn we genoodzaakt geweest een aan-
tal bubbels thuis te laten werken. In totaal gaat het om 9 dagen in 
de bubbels 1-2 A, 5, 7 en 8. 
Er zijn ons 2 leerlingen met een positieve testuitslag bekend. Deze 
leerlingen zijn in hun besmettelijke periode niet op school ge-
weest. Daarom is er door de GGD geen bron– en                         
contactonderzoek op school uitgevoerd. 
 

Informatie vanuit de GGD: Kinderen van 4 t/m 12 jaar (op de basisschool) 
Kinderen die naar de basisschool gaan moeten thuisblijven en zich laten testen bij 
klachten. Dus zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als 
met zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Huisgenoten blijven ook 
thuis als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of benauwdheid. 
Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of school als 
het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan ook uit quarantaine. Blijven 
de milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar 
school of opvang. Kinderen vanaf 4 jaar moeten ook thuisblijven en getest worden als 
zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.  
TIP: Vraag een DigiD aan voor uw kind; het maken van een afspraak gaat gemakkelijk en 
de uitslag is online te bekijken. 

 

Even bijpraten:  



 2 

Maart 2021 

Nieuwsbrief  

Theoretisch verkeersexamen  

De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen binnenkort hun theoretisch ver-

keersexamen gaan afleggen. Wij hebben het digitaal pakket vanuit VVN besteld 

en besteden hier in de klas volop aandacht aan.  Veel succes toppers! 

 

Praktisch verkeersexamen: 

Vanwege de corona maatregelen wordt er dit schooljaar in de gemeente Don-

gen geen praktisch verkeersexamen georganiseerd. Volgend jaar hopen zij dat 

het weer mogelijk is voor de leerlingen uit groep 7.  

 

Parkeren: 

Als u uw kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u 

vriendelijk op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren.  

We hebben meerdere meldingen binnengekregen dat er in de 

Wilgenstraat  regelmatig voor een uitrit geparkeerd wordt. Dat is erg vervelend 

voor de bewoners. We vertrouwen erop dat u de moeite neemt op een andere 

plaats te parkeren.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Werkgroep Verkeer 

 

Belangrijke data 

Donderdag 1 april: paasviering 

Vrijdag 2 april: vrije dag (Goede Vrijdag) 

Maandag 5 april: vrije dag (Tweede Paasdag) 

Dinsdag 6 april: vrije dag (studiedag) 

Dinsdag 13 en donderdag 15 april: online oudergesprekken groep 3 tot en met 7 

Woensdag 28 april: Koningsspelen op school 
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Week van de lentekriebels 

Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basis-
onderwijs. Scholen geven les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

De Week van de Lentekriebels is een goed begin 
Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om leerlingen kennis te laten 
maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin 
om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Je zult merken hoe enthousiast 
leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven.   

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven 
De jaarlijkse projectweek besteedt aandacht aan thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam 
en zelfbeeld' en 'Seks in de media'. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel 
aandacht te geven aan dit thema.  
 
Thema 2021: Seksuele en genderdiversiteit 

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor 
de week. Dit jaar is dat 'seksuele en gender 
diversiteit'. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 
scholen geen aandacht besteedt aan dit the-
ma. Door dit onderwerp als thema te nemen 
voor de Week van de Lentekriebels hopen we 
alle scholen te stimuleren aandacht te beste-
den aan seksuele en genderdiversiteit. Zo kan elk kind zichzelf zijn op school, en draagt 
het onderwijs bij aan een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. 

Komende maand vieren we Pasen. Traditiegetrouw zouden we met alle leerlingen van 
de Sint Jan weer richting de kerk gaan voor een mooie paasviering, maar helaas zit dat 
er dit jaar niet in.  
Natuurlijk willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en daarom zullen we op 
donderdag 1 april alsnog een paasviering hebben, maar dan gewoon in de eigen klas. 
De dag zal starten met een klassikaal ontbijt, waarna de onderbouw paaseieren zal gaan 
zoeken. Zoals gewend zal iedere klas ook weer een activiteit voor-
bereiden, waarna deze gefilmd wordt en zo in alle klassen beke-
ken kan worden.  
 

De voorbereiding is in volle gang en we kijken er naar uit!   
 

 

Paasviering  
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Letterfeest in groep 3 

 

 

 

Afgelopen week vierden de leerlingen uit groep 3 hun letterfeest. Vanwege de lockdown 
was dit feest even uitgesteld, maar des te meer plezier beleefden ze er vrijdag aan.  
Er werden lettermutsen geknutseld en er was een letterspeurtocht door het hele junior 
gebouw.  
Het hoogtepunt van deze dag was de diploma-uitreiking en wat was het gaaf om te zien 
dat er zoveel ouders online hebben meegenoten. Iedereen mocht op het podium komen 
om hun medaille en diploma in ontvangst te nemen.  
 
 
Met afsluitend nog een speciaal cadeautje van alle  
papa's en mama's was deze dag er een  
om nooit te vergeten.  
 
 

De organisatie achter de Koningsspelen is al hard aan het werk om 

iets leuks in elkaar te zetten.  

Op woensdag 28 april houden wij de Koningsspelen (een sportief 

Oranjefeest) op onze school.  

 

Dit keer alleen een beetje anders dan anders. De sportdag wordt 

georganiseerd in 4 leeftijdscategorieën: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 op onze 

eigen school.  

De opdrachten zullen voornamelijk buiten plaatsvinden, maar ook in de klas en in de 

school zijn er opdrachten die de kinderen uit kunnen voeren.  

De opzet is zodanig dat deze dag Corona-veilig uitgevoerd kan worden.  

Dat betekent dat er geen klassen bij elkaar zullen komen, maar dat mag de pret niet 

drukken.  

Wij kijken er al naar uit! e oudercommissie 

 

Koningsspelen 

 


