1. Agenda
2. Nieuwe leerling
3. Veranderingen na persconferentie
4. Help pake en beppe de vakantie door
5. Naschools sportaanbod in Noordwolde
6. Beslisboom
7. Fijne vakantie

Agenda
Datum

Activiteit

vr 18 feb

Voorjaarsvakantie

di 8 mrt

Oud papier

di 5 apr

Oud papier

do 14 apr

Studiedag

vr 15 apr

Goede Vrijdag

ma 18 apr

Tweede Paasdag

vr 22 apr

Koningsspelen

wo 27 apr

Koningsdag

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Kyano mogen verwelkomen op school.
We wensen hem er veel plezier en een leerzame tijd.

Veranderingen na persconferentie
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Dat heeft
ook gevolgen voor school. We zetten de veranderingen hieronder op een rijtje:
Vanaf 18 februari:
Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits
je 24 uur geen klachten meer hebt.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en
het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden. Dit betekent dat we na de voorjaarsvakantie de
oudergesprekken weer op school kunnen voeren. Hierbij dienen de dan geldende richtlijnen wel opgevolgd te
worden.
Vanaf 25 februari:
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen
en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje
te dragen.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een
zelftest te doen blijft. Zelftesten zijn op te halen bij de schooldirectie.
Comprix hanteert de protocollen die door de PO-Raad zijn of worden opgesteld. Op dit moment wordt er door de PORaad nog gewerkt aan de aanpassingen aan het protocol.

Help pake en beppe de vakantie door

Naschools sportaanbod in Noordwolde
Naschools sportaanbod in Noordwolde
dinsdag 15 maart 2022

Tijd: 14.45 – 15.45 uur

Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod?
Tijdens deze NSA kan jij je helemaal uitleven in de speeltuin.

Dus hou je er van om in de speeltuin te spelen en wil je dat liever binnen doen dan
buiten? Kom dan gezellig naar de NSA bij de Duker en laat zien dat jij een echte
speeltuin liefhebber bent!

We zien jullie graag in de gymzaal van de Duker!

Beslisboom
Beslisboom versie 31 januari 2022

Fijne vakantie
We wensen iedereen een fijne voorjaarvakantie. We hopen elkaar op 28 februari weer in goede gezondheid op
school te zien.

