Woensdag 28 april 2021
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de Koningsspelen, het Bron- en contactonderzoek
van de GGD en de stepjes in de school.
Koningsspelen
Afgelopen vrijdag, 23 april, hebben we de Koningsspelen
gevierd. Iets anders dan anders, maar wel met elkaar in
beweging. Het plein en de school waren al mooi oranje
versierd en heel veel kinderen zijn in het oranje of roodwit-blauw naar school gekomen. In de meeste klassen is
de dag begonnen met het dansen van het speciale lied
van Kinderen voor Kinderen.
Deze dag bestond verder nog uit diverse activiteiten:
Bewegingsparcours voor de kleuters
Een online les van Rico Verhoeven
Muziekbingo voor de midden- en bovenbouw
Bewegingsactiviteiten in de Eendenkooi
Daarnaast hebben verschillende klassen online gekeken
naar de officiële opening met Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
Al met al een geslaagde dag!
Stepjes in de school
Veel kinderen komen op de step naar school, we vinden het ontzettend fijn dat de auto voor de
deur blijft staan en kinderen bewegend naar school komen. In de school heeft het alleen grote
nadelen. We hebben geen ruimte in de school om stepjes te plaatsen en bij een eventuele
ontruiming vormen de hoeveelheid stepjes een obstakel. We willen u daarom vragen terughoudend
te zijn in uw kind op de step naar school te laten gaan.
Flyer beweegpartner
In de vakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd door de beweegpartner. In
samenwerking met verschillende sportverenigingen worden op 5 en 6 mei sportactiviteiten mogelijk
gemaakt. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.
Bron en contactonderzoek GGD
In de bijlage vindt u een informatiebrief over het Bron en contactonderzoek (BCO) van de GGD. In
deze brief vindt u informatie over nieuwe regelgeving op dit gebied. Indien gewenst kunt u
reageren via de mail.
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Situatie corona en herhaling maatregelen
Op dit moment hebben wij geen klassen in quarantaine. De afgelopen weken is hier soms sprake
van geweest vanwege de besmetting van een leerling.
De opgestelde protocollen bij de opening van 8 februari zijn nog steeds van kracht. Dit betekent dat
leerlingen met verkoudheidsklachten nog steeds thuis moeten blijven. In de bijlage vindt u
nogmaals de beslisboom.
In de school proberen wij nog steeds zo min mogelijk kinderen van verschillende groepen met
elkaar in aanraking te laten komen en zijn groepsdoorbrekende activiteiten nog niet mogelijk.
Aan iedereen het verzoek om ook na de mei-vakantie rondom de school de maatregelen in acht te
nemen:
- Houd 1,5 meter afstand bij het wegbrengen en ophalen
- Kom het schoolplein op via het draaihek en verlaat het plein aan de andere zijde (uitgang
naast de Verrekijker)
- Kom zoveel mogelijk alleen uw kind halen of brengen.
Met elkaar houden we het vol tot versoepelingen mogelijk zijn.

Het team van De Vroonhoeve wenst iedereen een fijne mei-vakantie!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 26 mei.
Belangrijke data:
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei

Mei-vakantie
2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
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