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Versoepelingen primair onderwijs

Agenda
28 feb
7 mrt
14 mrt
22 mrt
25 mrt

Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
MR vergadering
Maandsluiting groep 8

CarNIEval 2022
Er is besloten dat we een alternatief
carnavalsprogramma gaan doen. NIE met de Raad
van XI, NIE met de Hofkapel, maar wél een
feestelijke sfeer in de eigen klas. De kinderen
mogen verkleed naar school komen. (NIE verplicht)
Op losse onderdelen graag de naam zetten, maar
vecht-attributen als zwaarden, pistolen enz. liever
NIE. Er mogen wel serpentines meegenomen
worden. Confetti en spuitbussen, ok NIE. De
kinderen nemen hun eigen drinken mee, fruit is
eigen keus. De kinderen krijgen nog wat te drinken
en wat lekkers op school.
We hopen toch op een gezellige CarNIEval!!

Activiteiten Spel&
Op vrijdag 18 februari
starten wij in de
gemeente Maasdriel
(Hedel) het Spel&Zo
groepje voor kinderen
die nog geen sport beoefenen maar op zoek zijn
naar een (nieuwe) sport. Dit betreft 7 lessen waarin
vele verschillende sporten aan bod komen.

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag
zijn er diverse landelijke versoepelingen
aangekondigd. Ook voor het primair onderwijs
worden deze gefaseerd ingevoerd.
Het kabinet kiest ervoor om de versoepelingen in
stappen in te voeren; het eerste deel gaat in per
vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25
februari.
Vanuit het ministerie van OC&W ontvingen we de
volgende versoepelingen:
Versoepelingen per 18 februari
• 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 (met mondkapje en op 1,5 meter) de
school weer in.
Versoepelingen per 25 februari
Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht.
Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 en
medewerkers ook op school geen mondkapje meer
te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook het advies
om afstand te houden in het onderwijs.
Basisregels en zelftesten blijven
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs.
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.

Opgeven kunnen ze via de link: Spel&Zo
(www.bommelerwaardbeweegt.nl)
Op de tweede pagina van dit Schakeltje is de poster
te vinden.
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