Versoepelingen corona maatregelen
Vanaf aanstaande vrijdag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de corona maatregelen. Deze
hebben ook gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. We zijn blij dat er weer meer mogelijk is!
De belangrijkste wijzigingen voor leerlingen en ouders zijn:
Vanaf 18-2:
●
●
●
●
●

Cohortering wordt losgelaten; geen ‘bubbels’ van groepen meer.
Ouders en externen zijn weer welkom op school.
Vergaderingen van team, oudergeledingen en werkgroepen mogen weer op school.
Begeleiding of ondersteuning van ouders is weer mogelijk.
Bij een besmetting 5 dagen in isolatie in plaats van 7 dagen, mits 24 uur geen klachten. Zie
ook https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Vanaf 25-2:
●
●

Dringend advies mondkapjes voor leerlingen bovenbouw en leerkrachten vervalt.
Anderhalve meter maatregel vervalt.

We hebben nog steeds te maken met veel besmettingen en willen zo weinig mogelijk lesuitval! Blijf
dus alert op eventuele klachten van uw kinderen en houd de basisregels in acht. De zelftesten blijven
beschikbaar voor het personeel en leerlingen in groep 6, 7 en 8. We zullen deze dus blijven uitdelen
aan betreffende kinderen.

Nog even ter herinnering: carnavalsviering 2022
De laatste jaren hebben we in samenwerking met carnavalsvereniging De Piëlreus enkele activiteiten
georganiseerd in het thema carnaval. Deze activiteiten, uiteenlopend van knutselen tot zelfs
geschiedenisles over 'vastelaovend', werden afgesloten met een echte optocht van school naar de
Smelehof waar we op vrijdag het welbekende carnavalsbal vierden. Dit jaar zal het er anders uit gaan
zien. Maar, op vrijdag 25 februari 2022 vieren we toch een beetje. We hebben een alternatief
programma, waaronder - nu de richtlijnen versoepeld zijn - een bezoekje van prins Erwin, bezoekje
jeugdprins Daan en jeugdprinses Indy, modeshow, optreden Tamara en Stef en Frans van de Pas. Ook
de versnapering vergeten we niet. De kinderen komen om 8.30 uur verkleed op school. Wij vieren deze
dag wel met een beetje carnavals muziek.
Ook de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de carnavalsviering. De groepen zijn dit jaar niet op de
donderdagmiddag vrij, omdat de carnavalsviering om 12.30 uur is afgelopen en ALLE kinderen dan vrij
zijn en vakantie krijgen.
Ook is er deze week (21 februari t/m 25 februari) een themaweek.
Dinsdag: Rood-geel-groen dag
Woensdag: STUDIEDAG
Donderdag: Raar met je haar dag
Vrijdag: carnavalskleding = Verkleeddag
Namens de carnavalscommissie wensen wij iedereen een fijne carnaval!
ALAAF!

Oproep van de carnavalsvereniging
Carnavals dinsdag 1 maart trekt de reuzeoptocht 2.0 door Ysselsteyn. Het zou super leuk zijn als er
een aantal jeugdgroepen zich opgeven. Zo maken we er met zijn allen een gezellige carnavalsdinsdag
van met de prijsuitreiking en afsluiting in ons eigen Smelehof.
https://www.pielreus.nl/kontakt/optochtformulier-2022/
Schrijfwedstrijd rondom gemeenteraadsverkiezingen
In de bijlage leest u alles over deze wedstrijd.

