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Mad  
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Weer terug uit quarantaine. Respect voor al die mensen die soms al weken in 
quarantaine zitten! Gelukkig waren de klachten, zoals dat heet, mild. Maar 
het opgesloten zitten…..dat is niet mijn ding. Ben in tijden niet zo blij naar het 
Roerdompplein gegaan!  

 
Nog maar twee weken tot de voorjaarsvakantie.  
Komende week gaan we met elkaar (intern) kijken naar de versoepelingen na de voorjaarsvakantie. 
Op 15 februari komt de volgende persconferentie en kunnen we onze concept-versoepelingen tegen 
het licht houden en vervolgens met u communiceren.  
 
Met gisteren meer dan 80.000 besmettingen per dag….Bij ons op school stond gisterenmiddag de 

teller op 80 leerlingen en de 17e collega werd in korte tijd positief getest. Met 
veel kunst en vliegwerk is het onderwijs soms gelukt en soms niet.  
Er is, vooral aan het einde van de week, (bijna) geen vervanging beschikbaar. 
Zover is duidelijk. Meerdere gezinnen kregen hier afgelopen week mee te 
maken.  

 
Zitten we dan aan het eind van de pandemie? Fingers crossed!!!  
LET OP: In de bijlage de laatst geüpdate brief van de GGD. Ik doe deze nu maar integraal bij de 
Weekbrief. Niet persé omdat er een besmetting in de klas is maar om iedereen te informeren.  
 
A.s. maandag 7 februari om 19.00 uur zetten de collega’s het inschrijven voor de Middengesprekken 
1 t/m 7 én Adviesgesprekken voor groep 8 klaar.  

U heeft de hele week de tijd (tot vrijdag 11 februari 17.00 uur) om de 
gesprekken met de collega’s in te plannen.  
 
De online-gesprekken vinden plaats op dinsdag 15 februari (middag en avond) 
én woensdag 16 februari (middag).  
En dan kijken we uit naar de eindgesprekken in juni: die zouden dan toch weer 
gewoon ‘live’ in het gebouw moeten gaan plaatsvinden!!.  

 
Voor nu wens ik u en jullie namens ons positieve team een fijn weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief, weer gewoon op donderdag.         
Vriendelijke groet,    Nanda Klaassen 
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Ma. 7 febr.  Inschrijven (Online- ) Midden-/Advies 8 gesprekken via Social Schools v.a. 19.00 uur 
Vrij. 11 febr.  Sluiten inschrijven Midden-/Advies 8 gesprekken via Social Schools om 17.00 uur 
Vrij. 11 febr.   Rapporten mee.  
Di. 15 febr.  Middengesprekken 1 t/m 7 – Adviesgesprekken groep 8 
Wo. 16 febr.   Middengesprekken 1 t/m 7 – Adviesgesprekken groep 8 
za 19 – zo 27 febr.          Voorjaarsvakantie 
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