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Belangrijke data 

26 januari: start Nationale Voorleesdagen 

28 januari: kinderraad 

9 februari: viering (helaas zonder ouders) 

15 februari: alle kinderen om 12.00 uur uit 

       (studiemiddag van het team) 

16 februari: rapporten mee 

17 februari: 10-minuten- 

       gesprekken 

22 februari: 10-minuten- 

       gesprekken  

Verjaardagen 

19 januari: Elijah 

20 januari: Jana 

26 januari: Yadaisa 

2 februari: Nuha 

4 februari: Amal 

7 februari: Djalayah 

9 februari: Dilara 

13 februari: Sena 

16 februari: Asiya 

 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… we een gitaar en een mando-

line hebben gekregen van een 92

-jarige mevrouw uit Velp? Deze 

mevrouw had ons bij de televisie-

uitzending gezien van het Kerst 

Muziek Gala, en besloot toen de 

instrumenten aan onze school te 

geven. Het was een mooie 

ontmoeting tussen jong en oud.     

 

 

 … er meer ruimte komt voor 

boeken op school? Op de tweede 

verdieping staan nieuwe boeken-

kasten. Deze boekenkasten 

hebben we van Lions Club Arn-

hem gekregen. Voor de eerste 

verdieping zijn een boekenbak en 

een boekenwagen besteld. En 

nieuwe boeken natuurlijk! 

 

 

... het eerste rapport van dit 

schooljaar er al bijna aankomt? 

Kinderen van groep 2 t/m 8 

ontvangen op 16 februari hun 

rapport. De toetsen die deze  

weken gemaakt worden, worden 

daar in meegenomen. Kinderen 

die toetsen missen door corona, 

kunnen ze later inhalen. 

Door het corona-virus zijn niet alle kinderen op school. We zijn blij dat veel 

ouders en verzorgers hun kinderen testen, thuis met een zelftest of bij de 

GGD. Ook de juffen testen zichzelf veel. Fijn dat ouders en verzorgers laten 

weten als hun kind of zijzelf positief zijn getest. Op die manier kunnen we aan 

zoveel mogelijk kinderen onderwijs blijven geven. 

Inmiddels zijn er best wat kinderen met een positieve uitslag. Bij drie kinderen 

met een besmetting, moet de klas in quarantaine, zo zegt het protocol.  

Daarom de vraag om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te 

houden, een zelftest te doen bij milde klachten (verkouden, verhoging, niezen, 

af en toe hoesten) of bij de GGD. Zo houden we het samen zo veilig mogelijk! 

Corona in de school 


