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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
FEBRUARI 2022
Donderdag 10 februari

Rapportgesprekken

Maandag 14 februari

Rapportgesprekken

Vrijdag 18 februari

Juf Alice afwezig; Juf Xandra de Vos in groep 8
13.30 uur vergadering leerlingenraad
VOORJAARSVAKANTIE

Zaterdag 19 t/m zondag 27 februari
Maandag 28 februari

Weer naar school
Start project RUIMTE

Woensdag 2 maart

Juf Anita afwezig ivm directieoverleg

Donderdag 10 maart

Volgende info

Jarigen
De volgende kinderen zijn de komende weken jarig:
12-02 Bianca
Heran
Anne
16-02 Fabio
25-02 Brandt
26-02 Vince

groep 6
groep 5
groep 2
groep 1
groep 3
groep 1

03-03 Rivana
06-03 Rooda
09-03 Mert

groep 2
groep 3
groep 2

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
De afgelopen week zijn de besmettingen op school behoorlijk opgelopen. In elke groep is momenteel
wel minstens één leerling thuis omdat deze besmet is met Corona.
Om te voorkomen dat leerkrachten besmet raken graag nogmaals uw aandacht voor het volgende:
•
•
•
•
•

Uw kind kan naar school komen als hij/zij geen corona gerelateerde klachten heeft. Dit geldt ook voor
kinderen die al Corona hebben gehad.
Als uw kind in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus vragen we u extra
goed op de gezondheid van uw kind te letten.
Heeft uw kind (milde) klachten? Dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen door de GGD of doet een
zelftest. Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.
Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine.

Indien leerkrachten toch besmet raken, zitten ze wel minimaal een week thuis. Met het grote tekort
aan invallers zal dit op veel scholen betekenen dat leerlingen een week thuis zitten omdat er geen
leerkracht beschikbaar is. Dat willen we als school voorkomen en daar hebben we de medewerking

van de ouder(s)/verzorger(s) bij nodig.
We vragen u dan ook dringend kinderen met klachten niet naar school te laten gaan en hen te
(laten) testen als er klachten zijn. Bij een negatieve test kan het kind naar school. Bij twijfel kunt u
naar school bellen om samen naar een oplossing te zoeken.
Op school zijn voldoende tests aanwezig!
Mocht er behoefte zijn aan een zelftest dan is een mailtje of een belletje voldoende, dan geven we
uw kind(eren) een paar mee naar huis.
Laten we er samen voor zorgen dat de besmettingen snel teruglopen en het onderwijs weer regulier
kan worden hervat!
Het ziet ernaar uit dat er eind februari versoepelingen komen wat betreft de Corona maatregelen.
Wat deze versoepelingen zullen betekenen voor het protocol van de PO raad is op dit moment
onduidelijk en zullen we moeten afwachten.
Tot de voorjaarsvakantie zijn we terughoudend in het mengen van groepen, gezamenlijke pauzes en
externen in de school.
Mocht er na de voorjaarsvakantie aanleiding zijn om te communiceren over nieuwe organisatorische
maatregelen dan zullen wij dat zeker doen.
Margedagen
Woensdag 9 maart komt te vervallen en is een gewone schooldag voor alle kinderen van Obs
Boekhorst.
Rapportgesprekken:
Alle kinderen hebben woensdag hun rapport mee naar huis gekregen.
Donderdag 10 en maandag 14 februari staan de rapportgesprekken voor de kinderen van groep 1
t/m 8 gepland.
Het rooster van de rapportgesprekken is via de mail aan alle ouders verstuurd.
Ouders die zich niet hebben ingeschreven via het ouderportaal zijn door ons ingedeeld.
De oudergesprekken zijn in principe online.
Project Ruimte
Vanaf maandag 28 februari start het project RUIMTE bij ons op school.
Indien u thuis spulletjes heeft die passen bij dit project mag u dit meegeven naar school. Hiermee
kunnen we de school aankleden in het thema.
Woensdag 23 maart is de afsluiting. We zullen nog communiceren hoe we dit gaan organiseren.

