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VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN
M.i.v. vandaag zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen, zo heeft het
kabinet besloten. Deze versoepelingen hebben ook aanzienlijke gevolgen voor de organisatie
van het onderwijs. Zo zijn vanaf maandag 21 feb. geen looproutes en cohorteringen meer nodig.
Ouders zijn dan weer welkom in de school na 14.30 uur. Voor korte boodschappen in de ochtend
kunt u schoudercom blijven gebruiken of voor 8.15 uur naar school bellen. Zoals gebruikelijk aan
het begin van het schooljaar gaan de kinderen van groep 1/2 zelfstandig zonder ouders naar
binnen. Ouders nemen bij de voordeur of bij het hek afscheid.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken weer de achterdeur om naar binnen én naar
buiten te gaan. Tevens wordt de garderobe weer in gebruik genomen door hen.
Gesprekken met ouders, maar ook hulp van ouders kunnen weer onbelemmerd op school
plaatsvinden.

Vanaf 25 februari vervalt dringend advies
mondkapjes
Naast de versoepelingen die maandag a.s. al
ingaan geldt er vanaf 25 februari geen dringend
advies meer voor het gebruik van mondkapjes in
de school en geldt de anderhalve meter
maatregelen niet langer. Dat betekent voor ons
dat we na de voorjaarsvakantie weer les kunnen
geven zonder deze belemmeringen. Het blijft
mogelijk voor leerkrachten en/of kinderen die
zich willen beschermen om een mondkapje te
blijven dragen ook na de voorjaarsvakantie.

Zelftesten blijven
De zelftesten blijven beschikbaar voor IKC
personeel en leerlingen in groep 6, 7 en 8. Vanaf
1 maart kunnen er zelfs meer zelftesten worden
aangevraagd, ook voor de onderbouw,
bijvoorbeeld voor ouders voor wie de zelftesten
door een smalle beurs niet betaalbaar zijn. Uw
kunt dit aanvragen via de directie.

DOEKUNST
In het kader van kunst en cultuur heeft groep 7
en 8 een gastles gekregen van een docente via
Doekunst. Zij leerde de kinderen over perspectief
en in het bijzonder liegen met perspectief.
Hiernaast een voorbeeld van leerlingen uit gr. 7
die met een Ipad foto’s gingen maken.
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Café GEZIeN Webinar
‘Social media en telefoongebruik’
Donderdag 10 maart 2022 vanaf 19:30 uur, door Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd en Media
Café GEZIeN bundelt de krachten voor inwoners van de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee én
Voorne en organiseert gezamenlijk een webinar het het thema: social media en telefoongebruik.
Ouders, verzorgers, begeleiders, leerkrachten, jeugdprofessionals en alle andere geïnteresseerden
worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Hier wil je bij zijn! Hier móet je bij zijn!
Aanmelden via info@cafegezienhw.nl (eenmalig voor alle café’s!) Zie de flyer op de online
platforms voor meer informatie.  Je kunt Café GEZIeN vinden op Facebook en Instagram:
@cafegezienhw @cafegeziengo.  Zie ook flyer in de bijlage.

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Vorige week is  de flyer van de voorjaarsvakantie verstuurd, vol met activiteiten die er te doen
zijn. In Maasdam organiseren wij vanuit Hoeksche Waard Actief de Sport Carrousel op
donderdag 3 maart. De activiteit is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die moeten zich wel even
aanmelden via onze website: https://hoekschewaardactief.nl/activiteiten/
Met vriendelijke groet, Margreet Wigmans
Combinatiefunctionaris sportstimulering
06 18 16 75 02 | 0186 68 58 02

AGENDA
Ma. 21 feb. school adviesgesprekken met
ouders en leerlingen van groep 8
Di. 22 feb. MR vergadering
Do. 24 feb. 18.30-19.30 Dwergenfeest voor
peuters en kleuters
Ma. 28 feb.t/m vr. 4 mrt. Voorjaarsvakantie

BIJLAGE
● Folder van Little kickers
● Flyer webinar Café GEZIeN
● Sport carrousel voorjaar 2022
● DHS Actueel, ook weer terug te

vinden op de website en de papieren versie
is verkrijgbaar in het IKC.

SKILLS VOOR SOCCER
Voor jongens en meisjes van 3 t/m 6!!!! jaar. Heeerlijk bewegen met elkaar. Zie ook de bijlage.
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