
Nieuwsbrief 
5 februari 2021 
Belangrijke data: 
12 februari:  Prijsuitreiking Voorleeswedstrijd 
12 februari:  De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 
15 tot en met 26 februari 
voorjaarsvakantie/werkweek 
17 maart: Adviesgesprekken groep 8 
16 maart: Biebbus 

 
De school gaat weer open 
Na aantal weken, waarin wij maatwerk hebben 
aangeboden aan onze leerlingen, gaat aankomende 
maandag onze school weer open.  
Eindelijk mogen wij onze leerlingen weer tegelijk 
ontvangen. Dit heeft de nodige voorbereidingen 
gekost, maar we gaan ervan uit dat wij dit op een 
veilige manier kunnen organiseren. Wij kunnen nu, 
natuurlijk, gebruik maken van alle inzichten die de 
Maatwerk aanpak ons heeft opgeleverd. 
Langs deze weg wil u bedanken voor uw 
vertrouwen in onze school, deze afgelopen periode.  

 
 

Corona nieuws;  
Op de eerste plaats willen wij onze grote 
waardering uitspreken over de wijze waarop u de 
afgelopen periode samen met ons invulling heeft 
gegeven aan het thuisonderwijs. Er is veel van u 
gevraagd en het zal zeker niet altijd gemakkelijk zijn 
geweest. 
Zondag 31 januari jl. is bekend geworden dat 
basisscholen hun deuren weer mogen openen.  
Wij heten ALLE leerlingen vanaf maandag 8 februari 
van harte welkom op school.Wij hanteren hierbij, 
weer, de looproutes zoals deze voor 16 december 
2020 golden. Tevens zullen de buitenspeeltijden, 
gym roosters ed. weer worden aangepast. 

Een belangrijke nieuwe maatregel 
Indien er een Corona besmetting in de klas is, gaat 
de hele klas in quarantaine. Dit geldt ook voor 
kinderen van ouders in cruciale beroepen. Na vijf 
dagen laten deze kinderen/ leerkracht zich testen 
en met een negatieve test mogen zij weer naar 
school. Ouders zijn niet verplicht hun kinderen te 
laten testen. Kinderen die niet getest zijn, mogen 
na 10 dagen weer terug naar school. Het is wel 
belangrijk om te melden dat de quarantaine plicht 
alleen geldt voor het nauwe contact (de 
leerling/leerkracht uit de klas), dus niet voor andere 
gezinsleden. Gezinsleden hoeven dan ook niet in 
quarantaine. Als gezinsleden klachten krijgen, gaan 
zij, natuurlijk, wel in quarantaine en laten zij zich 
testen. Broertjes of zusjes op dezelfde school 
mogen in deze periode dus wel gewoon naar school 
komen. 
  
Als een klas in quarantaine gaat zullen wij voor deze 
klas overschakelen op onderwijs op afstand. In het 
geval dat een groep leerlingen in quarantaine moet, 
ligt er op school een huiswerkpakket klaar. Indien 
nodig kan dit worden verstuurd. 
  
Het is, in deze periode, nog belangrijker om 
groepen leerlingen bij elkaar te houden. Dit 
betekent o.a. dat de vaste looproutes om en door 
de school gehandhaafd blijven en groepen niet met 
elkaar buitenspelen. Hierdoor willen wij voorkomen 
dat groepen leerlingen zich vermengen, waardoor 
de kans op een besmetting wordt verkleind. 
Natuurlijk zullen de hygiënemaatregelen nog 
strikter worden gehanteerd. 
 

Warme kleding in de klas 
Om de veilige luchtkwaliteit in de lokalen te blijven 
behouden is het noodzakelijk om zoveel mogelijk 
ramen en of deuren open te houden. Wij beseffen 
dat dit niet ideaal is voor de temperatuur in de klas 
en verzoeken u dan ook, om te zorgen dat uw kind 
warme kleding draagt of een extra vest of trui mee 
brengt om op school aan te kunnen doen. 
 
 



 
Hoe verder met afspraken, CITO ed. 

- groep 8 start op 11 feb.  met afname CITO 
spelling 

- groep 8 start op 4 maart met afname 
begrijpend  lezen. 

 
De overige groepen starten in de week van 8 en 15 
maart met toetsafnames. 

Oudergesprekken 
De adviesgesprekken voor leerlingen uit groep 8 op 
24 feb komen te vervallen. Deze worden verplaatst 
naar 17 maart. Hoogstwaarschijnlijk zullen de 
gesprekken digitaal plaatsvinden. 
Ook worden de oudergesprekken voor leerlingen 
uit groep 1 t/m groep 7 , gedateerd op 3 maart, 
verplaatst. Zodra er een nieuwe datum is laten wij u 
dit weten.  

 
Bouw en Bareka 
Ongetwijfeld heeft u uw zoon of dochter eens 
horen vertellen over de computerprogramma's: 
Bouw en Bareka. 
Deze programma’s zetten wij in om ons aanbod op 
gebied van lezen (Bouw) en rekenen (Bareka) te 
intensiveren. Door de inzet van deze programma’s 
ondersteunen wij onze leerlingen nog beter.  
Bareka wordt klassikaal ingezet. Op een speelse 
manier werken leerlingen aan hun ‘rekenmuurtje. 
Het rekenmuurtje bestaat uit basale 
rekenvaardigheden die goed ingeoefend worden. 
Wij zetten het programma in vanaf groep 3. 
Bouw wordt in kleine groepjes ingezet om het 
aanvankelijk leesproces te bevorderen. Juffrouw 
Paola en juf Birgul oefenen, op een speelse manier, 
leesvaardigheden. Bouw wordt ingezet vanaf groep 
1. 

 
Namens alle collega’s van SBO de Piramide wens ik 
u een goede  voorjaarsvakantie. 
 
Blijf gezond en let, een beetje, op elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


