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Agenda 
 
05-02  Heropening  
  Eerste rapport 
11-02  Driehoeksgesprekken 
17-02  Driehoeksgesprekken 
18-02 Hele dag Vlaggetjesdag en Carnaval 

19-02 Hele dag Studiedag 
22-02 tot en met 05-03  Voorjaarsvakantie 
08-03 's Morgens Weer naar school 

 

 

Heropening scholen 

Maandag 8 februari heropenen de scholen. We vinden het fijn dat we de kinderen weer op de 

Kleine Prins mogen ontvangen. Op dit moment is er veel overleg over heropening, maar moeten we 

ook nog wachten op het Protocol Basisonderwijs. Dit protocol zal richtlijnen en adviezen bevatten 

die ons helpen bij de organisatie van de heropening. Op het moment van schrijven is het protocol 

nog niet verspreid. Dat betekent dat u later deze week verdere informatie zult ontvangen. 

Maandag openen we in ieder geval onze deuren voor alle kinderen. Tussen 8.15 uur en 8.30 uur 

kan uw kind naar binnen. We willen u vragen uw kind zoveel mogelijk aan de rand van het 

schoolplein af te zetten en de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. Mocht het nodig zijn dat u 

met uw kind meeloopt, wilt u dan – ook op het schoolplein – een mondkapje dragen? De kleuters 

gaan – net als voor de lockdown – aan de zijkant van het gebouw de school in.  

Houd u ook tijdens het wegbrengen en ophalen rekening met anderhalve meter afstand van elkaar?   

 

Inschrijven driehoeksgesprekken 

Begin deze week heeft u van de stamgroepleider van uw kind een uitnodiging ontvangen voor de 

driehoeksgesprekken. Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven. Dit kan tot vrijdag 5 februari 

15.00 uur. 

 

Hekken rondom het schoolplein – bericht mede namens de Vuursteen 

In de afgelopen weken hebben we veel gesproken over de veiligheid in school en op het 

schoolplein, zeker nu het plein stukje bij beetje steeds groener wordt en er verstopmogelijkheden 

komen.   

Met name bij jonge kinderen helpt het om de fysieke ruimte af te schermen. Zo gaan we onder 

schooltijd de hekken dichthouden. Ze gaan niet op slot, maar wel dicht. Dit kunnen we echter niet 
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alleen. Uw hulp is nodig om alle hekken gesloten te houden. Als u op het schoolplein komt, wilt u 

dan het hek achter u dichtdoen? Op deze manier werken we samen aan een veilige omgeving voor 

alle kinderen.  

Om u en onszelf te helpen herinneren dat dit nodig is, komen er bordjes bij de hekken.  

 

Extra week voorjaarsvakantie 

De week van 1 tot en met 5 maart hebben we een tweede week voorjaarsvakantie. Deze vakantie 

zal doorgang vinden.  
Er zijn allerlei dilemma’s en meningen over de extra week voorjaarsvakantie.  Het laten vervallen 

van de extra week zou de volgende voordelen hebben: het behouden van continuïteit, gemiste 

onderwijstijd inhalen, de structuur die naar school gaan geeft en wat dit betekent voor ouders die 

hun werk weer gaan oppakken.  Daartegenover staat dat er thuis hard is gewerkt door de kinderen 

en dat ouders deze vakantie al in hun planning hebben opgenomen. 
Ook heeft het team recht op hun vakantie. Dit is in de CAO vastgelegd. Een recht waar ik noch de 

SKOVV zomaar aan mag komen.  
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