NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Regels n.a.v. de laatste persconferentie:
Zoals u weet heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Corona
richtlijnen en maatregelen per 26 januari 2022 worden
versoepeld, ook voor de leerlingen in het primair onderwijs.
Wij zijn daar, net als u, blij mee.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
• Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het
coronavirus.
• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine.
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
• Leerlingen en medewerkers met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een
zelftest of maken een afspraak bij GGD om te testen.
Afstandsregelingen en hygiënemaatregelen blijven van kracht. Ook blijft het verzoek tot 2x
per week preventief zelftesten gelden voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en het
onderwijspersoneel.
Alle huidige maatregelen leest u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Vertraging rapporten:
Doordat er veel leerlingen in quarantaine zitten, hebben gezeten of ziek zijn, lopen we een
vertraging op in de afname van de halfjaarlijkse toetsen. We hebben daarom besloten iets
meer tijd te nemen. De rapporten zullen daarom een week later, op donderdag 17
februari, meegegeven worden.
Doorstroming groep 2:
Na de voorjaarsvakantie zullen er 6 leerlingen van groep 2 (Lieveheersbeestjes) doorstromen naar groep 2-3 (Vlinders). Op deze manier maken we ruimte voor onze nieuwe
leerlingen die in de tweede helft van het schooljaar op de Imenhof beginnen. Nicole en
Noortje zullen contact opnemen met de betreffende ouders.
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Carnaval:
We zullen dit jaar wederom geen Carnaval kunnen vieren zoals we het gewend zijn.
Desondanks zal de Carnavalsviering op school in aangepaste vorm wel doorgaan. Iedereen
mag verkleed naar school en we gaan er onder leiding van onze schoolprins, prinses en
Gaffelaöske, een gezellige dag van maken. Het zal afhankelijk van de maatregelen zijn
welke activiteiten er plaats kunnen vinden. De leerlingen krijgen in de lunchpauze een
lekkere snack en die middag zal om 14:30 uur de voorjaarsvakantie starten.

Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in
Schoudercom
dinsdag 8 februari

19:30 MR vergadering

donderdag 17 februari

Rapporten mee

vrijdag 18 februari
19 feb t/m 1 maart

Carnavalsviering – leerlingen mogen verkleed naar
school
Voorjaarsvakantie en Carnaval

woensdag 2 maart

Studiedag Team – alle leerlingen vrij

14 en 15 maart

Studiedagen Team – alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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