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Update Corona 
Een moment om bij stil te staan!  
Dinsdagavond hebben we gehoord dat in Nederland stap voor stap de Corona maatregelen gaan 
verdwijnen. Langzamerhand kunnen we versoepelen, loslaten en weer redelijk gewoon naar school.  
De nieuwe werkwijze voeren we in na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 28 februari.  
 
Hoe ziet het er dan uit: 
• Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de 
school kunnen worden losgelaten.  
• Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 
cohortering op niveau van klas/groep meer).  
• Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen de school weer in.  
We kiezen ervoor om dezelfde regels te hanteren die wij op 28 oktober 2021 ook met jullie hebben 
gedeeld via dit infobulletin. 
 
De inloop blijft. Kinderen die om 8.00 uur op school komen, gaan gelijk naar binnen. De leerlingen 
mogen via de reguliere ingangen naar binnen, zodat de nooddeuren niet de hele tijd open hoeven te 
staan in verband met de kou. Er gaat teveel warmte verloren als de deuren te lang openstaan.  
Voor de kleuters blijft het ook hetzelfde. De kleuters kunnen bij het hek worden afgezet en ze kunnen 
via de bekende ingangen naar binnen. Dus de kleuters van groep 1/2A gaan via de ingang bij de 
fietsenstalling en de kleuters van de groepen 1/2B en 1/2C gaan via de ingangen aan de voorkant van 
de school.  
Ouders die graag even met hun kind mee willen lopen naar de klas, mogen via de achterkant van de 
school hun kind brengen tot aan de deur. De leerkracht staat bij de deur.  
Is er iets of wil je even iets aan de leerkracht doorgeven, kun je ook via de achterkant van de school 
naar de leerkracht lopen. Bij het uitgaan van de school verandert er niets. Kleuters gaan om 13.55 
uur uit en de leerlingen van groep 3 t/m 8 om 14.00 uur.  
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We blijven de verschillende uitgangen gebruiken en het is de bedoeling dat de ouders bij het hek 
wachten. Wij kiezen ervoor om geen ouders op het plein te laten staan, omdat we dan veel minder 
overzicht hebben. De leerkrachten kunnen nu veel beter zien met wie de kinderen meegaan.  
Nogmaals voor alle ouders geldt, als er iets is en je wilt de leerkracht even spreken, kom de school 
even binnen om de leerkracht te spreken of loop via de achterkant van de school naar het juiste 
lokaal. 
 
Samen met de leerkrachten gaan we kijken of we ook inloopochtenden en/of -middagen kunnen 
organiseren voor de ouders, zodat jullie af en toe even mee naar binnen mogen om in de klas bij uw 
kind(eren) te kijken.  
 
Mondkapjesplicht 
Vanaf vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 
en medewerkers op school na de vakantie geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment 
vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs. 
 
Basisregels.  
De basisregels blijven gelden. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen 
handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het 
dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het 
onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. 
 

Verkeersmaatregelen  
Er wordt hard gewerkt aan de omlegging van de Olingermeeden. Langs de 
weg staan matrixborden waarop is aangegeven dat de nieuwe weg vanaf 
maandag 21 februari a.s. geopend is. Na de voorjaarsvakantie kunt u dus niet 
meer met de auto over de huidige Olingermeeden. Ook zal de parkeerplaats 
toegankelijk zijn vanaf de nieuwe weg.   

  

Renn4 
Het nieuwe gebouw tegenover onze school zal na de voorjaarsvakantie in gebruik worden genomen 
door Renn4. U zult dat ook terug zien in de nieuwe verkeerssituatie, waarbij rekening is gehouden 
met een Kiss&Ride zone en parkeerplaatsen voor de taxibusjes.  
In de bijlage is de nieuwsbrief van de gemeente Eemsdelta opgenomen voor meer informatie over 
Renn4 en de omleiding van de Olingermeeden. 

  

Gevonden voorwerpen  
Bent u wat kwijt? Wij hebben weer heel wat gevonden kleding en andere voorwerpen in de hal op het 
podium liggen..... als u wat mist kunt u het daar ophalen. Graag voor de voorjaarsvakantie! Daarna 
zoeken wij er een andere bestemming voor. 

 
Margedag van 30 maart 
De margedag van woensdag 30 maart gaat niet door. Deze dag wordt verplaatst naar woensdag 15 
juni.  

 
Voorjaarsvakantie 
Volgende week is het vakantie! We hopen op mooi weer, zodat iedereen lekker kan genieten in de 

buitenlucht.  


