
 
 

Voor in de agenda 
17 maart  
MR   
............................................... 
21 maart  
Boek promotie 
Lesbezoek in alle klassen  
............................................... 
29 maart 
Theorie verkeersexamen groep 7  
Dans groep optreden groep 1/2 
............................................... 
31 maart 
Bezoek boerderij groep 3/4 
1 en 2  
……………………………………………… 
8 april 
Bezoek bibliotheek groep 3 
………………………………………………. 
14 april 
Studiedag, kinderen vrij 

Nieuwsbrief 15, 11-03-2022 
 

Avondvierdaagse 
Beste ouder(s), 
Zoals het er nu naar uitziet, zal dit jaar de avondvierdaagse weer gelopen 
worden en wel van 17 t/m 20 mei! We zijn inmiddels 3 jaar verder sinds 
de laatste avondvierdaagse en inmiddels zijn 2 van de 3 leden van de 
commissie gestopt en zal dit jaar ook mijn laatste jaar in de organisatie 
zijn. Ik ben dus op zoek naar 2 personen die dit jaar met mij de 
organisatie op zich willen nemen, om het daarna samen over te nemen.  
Het aanmelden en betalen gaat volledig online dus in het voortraject 
kost het weinig tijd. In de week voor de vierdaagse maken we de 
indeling van de kinderen en tijdens de avondvierdaagse ben je 
bereikbaar voor vragen en is er vaak iemand aanwezig bij de start. Reken 
qua tijd op ongeveer 10 uur per persoon. 
Dus vind je het leuk om te organiseren en actief betrokken te zijn bij de 
avondvierdaagse, dan hoor ik het graag! Heb je nog vragen of wil je extra 
uitleg, dan kun je me mailen arinavanberkel@casema.nl of bellen 06-
15243166.  
Alvast bedank! 
Groeten, 
Arina van Berkel 
 
Gezocht……invaller in groep 4 
Juf Gabrielle is eind november gevallen, hierdoor is er een pees in haar 
schoudergewricht afgescheurd.  
In de eerste week van april staat een pittige operatie gepland. 
Wij hopen dat de operatie goed slaagt, de heftige pijn verdwijnt en de 
pees heelt. 
Dit is een grote tegenslag voor Gabrielle. Na de operatie zal zij enige 
weken niet kunnen werken.  
Na een aantal weken hopen wij/ hoopt zij weer een aantal 
ondersteunende taken op te kunnen gaan pakken in de klas. 
De arts voorspelt een re-integratie periode van ongeveer 3 maanden.  
Wij zoeken nu een invaller voor groep 4 tot de zomervakantie. 
In deze tijd is dat niet gemakkelijk, daarom geven wij de sollicitant ook 
de mogelijkheid om daarna binnen de stichting te blijven werken. 
In de bijlage bij deze Delteyknieuws vindt u de vacature en zegt het 

voort      ! 
Wij hebben vertrouwen dat er een goede passende invulling wordt 
gevonden voor deze vacature. 
 

 
 
Corona en hoe nu verder 
In de afgelopen periode bent u regelmatig via Social Schools 
geïnformeerd over de Corona besmettingen binnen de groep. In 
de komende periode zullen wij u alleen bij een grote uitbraak in de 
klas hierover informeren.   
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Corona en hoe nu verder 
In de afgelopen periode bent u regelmatig via Social Schools geïnformeerd over de Corona besmettingen 
binnen de groep. In de komende periode zullen wij u alleen bij een grote uitbraak in de klas hierover 
informeren.   
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom. 
Huidige afspraken/maatregelen: 

• De huidige hygiëne maatregelen van het RIVM blijven van kracht 

• Ben je besmet met het coronavirus dan ga je 5 dagen in isolatie i.p.v. 7, mits je 24 uur geen 
klachten meer hebt. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. 

• Er kan binnen school weer door kinderen samengewerkt worden. De kinderen gaan in de pauze 
ook weer samen buiten spelen. 

• Bij ziekte van leerkrachten mogen groepen weer verdeeld worden. 

• Kinderen mogen de klassen rond als ze jarig zijn (en onverpakte traktaties uitdelen). 

• Geen mondkapjesplicht meer voor personeel of andere volwassen in de school. Advies voor het 
dragen van mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6 is vervallen. 

•  ’s Morgens en ’s middags handhaven we het zelfstandig naar binnengaan van het kind.  

•  Hulpouders, zoals bibliotheekouders, zijn in school welkom. Dit gaat op uitnodiging van de 
leerkracht. 

• Uitstapjes mogen weer gemaakt worden m.b.v. hulpouders. 

• Oudergesprekken mogen weer fysiek. 

• We handhaven de basisadviezen waaronder geen handen schudden, ventileren en testen bij 
klachten. 

• Het dringende advies voor leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 om zich regelmatig te testen 
blijft voorlopig van kracht. Wij zullen de aankomende periode testen blijven aanvragen en 
verstrekken. 

 
 


