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Tevredenheidsmeting over onze school

Fietsenhok

Een tweetal weken geleden hebben we u als ouder in de
gelegenheid gesteld om mee te doen met een tevredenheidsmeting m.b.t. onze school.

Zoals u misschien gezien heeft, is er een aantal weken
geleden een extra fietsenhok geplaatst. Nu is er ook
ruimte voor de leerlingen van groep 3 en 4 om hun fiets te
parkeren in het fietsenhok.

Omdat we nog steeds niet aan het gewenste aantal reacties komen, brengen we graag deze tevredenheidsmeting
opnieuw onder de aandacht. Het invullen ervan zal slechts
een paar minuten van uw tijd in beslag nemen. We hopen
dan ook van harte dat u daar alsnog even tijd voor vrij
maakt.
Via onderstaand link kunt u deelnemen aan deze enquête:
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/
MQBDBKM
U heeft nog tot 24 maart de gelegenheid om deze enquête
in te vullen.

Oudergesprekken
Deze week is er via Parro weer de mogelijkheid om u in te
schrijven voor de oudergesprekken die plaats zullen vinden
in de week van 22 t/m 26 maart.
De gesprekken zullen telefonisch of online gebeuren. De
groepsleerkrachten zullen u verder via Parro op de hoogte
stellen.

Vrijdag 26 maart zullen de leerlingen van de groep 3 t/m 8
hun rapport mee naar huis krijgen.

Pasen
Aangezien de groepen nog niet mogen mengen,
is het nog niet mogelijk om een gezamenlijke
paasviering te organiseren.
Elke klas zal op donderdag 1 april aandacht
besteden aan Pasen. De belevingen vanuit verschillende levensbeschouwelijke invalshoeken
zullen besproken worden.
Het thema wat centraal staat in deze periode is
‘liefhebben’. De kinderen ontdekken hoe liefhebben betekenis kan krijgen in het belangeloos geven om en aan een
ander. Die vertaling van liefde is ook terug te vinden in de
paasverhalen.

Het team van basisschool De Driesprong
wenst u allen fijne Paasdagen toe
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Agenda
22-25 maart:
Oudergesprekken
26 maart:
Rapport wordt meegegeven naar huis
29 maart:
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
1 april:

Paasfeest in de klas

2 t/m 5 april:
Paasweekend
Alle kinderen zijn vrij

Inloopspreekuur GGD en Aan-Z
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur (tussen 8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
Ze zal elke eerste vrijdag van de maand dit inloopspreekuur
houden.
Ook het spreekuur van Aan-Z gaat weer van start, ook op de
eerste vrijdag van de maand.
De eerstvolgende datum is vrijdag 9 april.

Jarig!
Maud (gr 5) wordt 27 maart 9 jaar!
Marinus (gr 5) wordt 4 april 9 jaar!
Juul (gr 5) wordt 5 april 9 jaar!
Lieuwe (gr 6) wordt 1 april 10 jaar!
Keano (gr 7) wordt 31 maart 11 jaar!
Cecilia (gr 7) wordt 5 april 12 jaar!
Lieke V. (gr 8) wordt 31 maart 12 jaar!

Allen alvast van harte gefeliciteerd!

Schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022
Een aantal weken geleden is er via Parro de vraag uitgegaan welke schooltijden uw voorkeur zouden hebben vanaf
schooljaar 2021-2022.
Veel ouders hebben deze vraag inmiddels beantwoord.
Mocht u dit nog niet hebben gedaan kunt u deze vraag nog
tot 30 maart invullen.
De resultaten zullen door het team en de MR meegenomen
worden, wat daarna zal leiden tot een besluit.
Uw stem wordt zeer op prijs gesteld!

Verkeersexamen VVN groep 7
Wanneer thuis blijven?
•

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar thuisblijven als ze
slechts lichte klachten hebben die bij een coronabesmetting horen: een loopneus, neusverkoudheid,
niezen en/of keelpijn.

•

Een uitzondering is er wel voor basisschoolkinderen
die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben, zonder
koorts en/ of benauwdheid.

•

Een kind met klachten dat niet getest is, mag weer
naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

•

Als iemand in het huishouden positief getest is op
COVID-019, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Als iemand in het huishouden verkouden is én benauwd is of koorts heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Als er iemand van de klas besmet is, moet de hele
klas 10 dagen thuis blijven. U mag uw kind op dag 5
laten testen. Is uw kind niet besmet, dan mag het
weer naar school. Als u niet wilt testen, dan moet het
kind 10 dagen thuis blijven.

•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.

Ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven.

Op maandag 29 maart zal groep 7 meedoen aan het
schriftelijk verkeersexamen van VVN.
De leerlingen moeten een aantal verkeersbegrippen en
verkeersafspraken onder de knie hebben. De afspraken
zijn geformuleerd in termen van gedrag van de leerling in
de rol van voetganger en fietser. Ook is er een overzicht
van de verkeersborden die de kinderen moeten kennen.
Voor iedere leerling die slaagt is er het Nationale Verkeersdiploma.
Op dit moment is er nog niet bekend of het praktisch
verkeersexamen door kan gaan, rekening houdend met de
geldende coronamaatregelen.

Basisschool De Driesprong
Narcissenlaan 37
4542 BS Hoek
0115-441671
Email: directie@probaz.nl

