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Beste ouders,
Volgende week mogen we weer volledig open en we zijn ontzettend blij dat we alle kinderen weer
tegelijk op onze school mogen ontvangen! Afgelopen week hebben we als team weer alle
voorbereidingen getroffen en zijn we klaar om van start te gaan.
We gaan van achter het scherm weer terug naar voor de klas.

Allereerst willen we u nogmaals onze hartelijke bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens
de weken van de lockdown.
We kijken terug op een bijzondere periode en zullen vanaf as maandag weer de tijd nemen voor
het groepsproces, het volledige lesprogramma, voor kijken en luisteren naar alle kinderen, voor
een terugblik en voor een positieve blik vooruit.
Om dit goed te laten verlopen in de huidige situatie, treft u in de bijlage van de HOI een
informatiebrief. De afspraken en informatie zijn een vertaling van het landelijke protocol naar
onze school.

Er zijn opnieuw aanpassingen en regels in het protocol waar we ons weer gezamenlijk met u en
met de kinderen voor in zullen zetten en ons aan zullen houden.
Veiligheid en gezondheid staan voorop.
De MR is gedurende het gehele proces betrokken geweest en heeft aangegeven namens de ouders
akkoord te gaan met onze wijze van invulling.
Wij vragen u daarom deze brief goed te lezen en ook al te bespreken met de kinderen.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de groepsleerkrachten en bij juf Thea.
t.vandongen@cadansprimair.nl
Met vriendelijke groet,
Namens team Franciscus
Thea van Dongen.

Carnaval
Zoals u wellicht verwacht zal ook carnaval niet gevierd worden zoals we gewend zijn.
Daar waar carnaval in het dorp zelfs helemaal niet wordt gevierd, willen wij hier op school toch
aandacht aan besteden.
Gezien alle maatregelen die er zijn, maken de leerkrachten er in de groep een klein feestje van.
We zijn erg alert op de bubbel van de groep en daarom zal deze bescheiden viering echt in de eigen
groep plaatsvinden.
Dat wil zeggen dat de kinderen op vrijdag 12 februari wel verkleed naar school mogen komen.
Op deze dag zal er tot de pauze gewoon les worden gegeven maar daarna sluiten we de ochtend
gezellig af. U kunt hierbij denken aan knutselen, hossen en/of gezelschapsspelletjes.
Ook zorgt de OR voor een passende traktatie.
Zo hopen wij er samen met de kinderen toch een leuke ochtend van te maken.

Studiedag 24 februari 2021
Deze studiedag komt te vervallen. We verwachten alle kinderen op 24 februari gewoon op school.
In de informatiebrief over de opening van de scholen leest u nog meer over een aantal aangepaste
data. Blijft u vooral in het ouderportaal alle activiteiten volgen. We zorgen er altijd voor dat deze
up-to-date zijn.
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Romy uit groep 7-8 jarig
Juf Bernadet jarig

Wouter uit groep 5-6 jarig
Een klein beetje carnaval op school
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Annelies uit groep 5-6 jarig

Liz uit groep 1-2 jarig
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Meike uit groep 3-4 jarig

Een frisse school
Tijdens de lockdown is er ook door Abdullah hard gewerkt. Vele muren zijn geverfd, de computers
in de hal zijn verdwenen en in het oude lokaal van groep 8 hebben we een ruim werklokaal
gecreëerd voor team en kinderen. We zijn er blij mee.

