
 

 

 

 

 

 

 

Corona perikelen 

Beste ouders, 

 

Minister Kuipers (leuk om te weten; een oud leerling van een KindPunt (PCBO) 

school), kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de Corona 

maatregelen. Ook in het onderwijs worden de komende periode richtlijnen versoepeld. 

De basismaatregelen blijven noodzakelijk en ook het advies om regelmatig een zelftest 

te doen blijft gelden. Deze versoepelingen betekenen niet dat alles weer normaal is; 

veel leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders en ondersteuners lopen op hun 

tandvlees. Zij doen er alles aan om de boel op onze kindcentra draaiende te houden. 

Datzelfde geldt natuurlijk voor ouders waarvan veel flexibiliteit is en wordt gevraagd.  

Ook op deze plek wil ik nogmaals mijn dank uitspreken naar al die collega’s die 

zoveel extra inzet tonen en getoond hebben en de medewerking en het begrip die we 

van veel ouders mochten ervaren. Daarom is het des te mooier om nu eens geen 

nieuwe maatregelen te hoeven aankondigen maar juist versoepelingen. 

De versoepelingen op een rij: 

Vanaf 18 februari 2022 

* Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in  

   plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

* Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. 
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* Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in het kindcentrum, ook zijn  

   open dagen weer mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van  

   mondneusmaskers nog gehandhaafd worden. 

Na de voorjaarsvakantie, 25 februari 2022 

* Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals  

   regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

* Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  

* Het dringende advies voor leerlingen (groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee  

   keer per week een zelftest te doen blijft.  

In navolging van de oproep van het ministerie van OCW zijn inmiddels bijna alle 

klaslokalen van onze kindcentra voorzien van een CO2 meter. 

 

Herman Langhorst, 

bestuurder KindPunt 

 

Ons Kindcentrum weer open: 

Na de versoepelingen is de school weer toegankelijk voor alle ouders. Dit betekent dat 

we weer terug gaan naar de situatie zoals die in oktober voor de maatregelen was. 

Het brengen van de kinderen ’s ochtends bevalt ons zeer goed op de manier zoals dit 

nu gaat en daarom hebben we besloten dit zo te houden. Dit betekent dat alle 

leerkrachten voor schooltijd op het plein aanwezig zijn, indien nodig kunt u dan met 

ze overleggen. De collega’s van de groepen 1 en 2 wachten de kinderen bij de deur op 

en verwelkomen de kinderen buiten, waarna de kinderen zelfstandig naar de klas 

wandelen. De collega’s van de groepen 3 t/m 8 lopen op het plein en verzamelen, na 

de bel, hun groep en gaan met de kinderen mee naar binnen.  

Deze manier van werken levert veel rust en tijdwinst op.  

 

Na schooltijd bent u weer ‘ouderwets’ welkom in de school. 

 

N.B.: PlusKinderopvang verstuurt een eigen brief inzake de versoepelingen. 

 



 

Kaartenactie 

We hebben de afgelopen weken meegedaan aan de 

kaartenactie van de Stichting Present. Het idee was om een 

kaarten/tekeningen actie te organiseren rondom Valentijn. 

Hoe leuk is het om een keer een vrolijke kaart of tekening 

te ontvangen, als je verder weinig anders kunt dan de 

dagen doorbrengen in de woon-zorgvoorziening waar je 

woont? We kregen onderstaande reactie van Present: 
 

Bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan de kaartenactie! Met drie scholen hebben we zo’n 

600 kaarten ingezameld. Ze zijn maandag rondgebracht, dat wil zeggen; stapels kaarten 

overhandigd aan maatschappelijke organisaties die ze verder verspreiden. De reacties waren erg 

enthousiast.   

De kaarten van Kindcentrum Anne Frank zijn naar Het Anker gebracht, van waaruit ze ook naar de 

woningen van de Oeverlanden gaan. En de rest zijn bij de Koeberg afgegeven. Daar was een 

koffieochtend waar er meteen een aantal zijn uitgedeeld, de mensen waren er zo blij mee! Een vrouw 

was een dag later jarig en ze vond het zo lief dat we aan haar gedacht hadden.    

 

Peutergym 

Vrijdag 11 maart gaan we weer gymmen. Onder leiding van  

meester Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. 
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Baby/dreumesgroep 

Zoals jullie vast hebben gezien wordt er hard gewerkt aan onze 

nieuwe tuin. Omdat we nu niet in onze eigen tuin kunnen spelen, 

proberen we geregeld te wandelen met de kinderen en gebruik te 

maken van het grote speelplein.  

Volgende week is het voorjaarsvakantie, we werken dan met het 

thema ‘circus’. Er staan dan weer leuke activiteiten op de planning, 

waar we jullie zeker van op de hoogte zullen brengen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Peutergroep 

                                                          Oproep 

Over 2 weken starten wij met een nieuwe thema op de peutergroep. Namelijk: Familie. 

Voor dit thema zijn wij op zoek naar kleding waar de kinderen zich mee kunnen 

verkleden. Heeft u een leuke (oma) jurk/rok of mannenpak over? Wij houden ons 

zeker aanbevolen. Ook accessoires als schoenen, brillen of een portemonnee zijn van 

harte welkom. Thema winter ronden wij volgende week af met een “Winter Circus” 

dan zullen wij verschillende activiteiten met de kinderen doen rondom circus. 

Deze week stond in het teken van lief zijn voor elkaar en hebben de kinderen 

tekeningen gemaakt voor hun allerliefste oma & opa of mama & papa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BSO 

Afgelopen week was het Valentijnsdag, natuurlijk hebben wij mooie kaarten gemaakt 

en die opgestuurd naar allemaal lieve mensen. Dinsdag was het weer tijd voor onze 

maandelijkse kookbso. Dit was weer een groot succes. 

We hebben groentes en fruit gesneden, daarna allemaal een stuk pizza belegd en die 

moest dan natuurlijk nog even in de oven. Ondertussen 

zijn er lekkere fruit smoothies gemaakt. Wat was dat 

smullen zeg! 

De volgende kookbso is op donderdag 31 maart, 

opgeven kan via juf Lucia, de telefoon of via het 

ouderportaal. 


