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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Verhuizing school uitgesteld.  
Tot onze grote schrik en teleurstelling hebben we begrepen dat de verhuizing van De Meie niet door kan 
gaan in de meivakantie. De bouw heeft hiervoor te veel vertraging opgelopen. We verwachten nu in de 
zomervakantie te kunnen verhuizen. Uiteraard houd ik jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. De 
verhuisdagen (waarop de kinderen vrij zouden zijn) die 22 april en 9 mei gepland stonden komen hiermee 
te vervallen. Deze dagen kunnen de kinderen nu gewoon naar school komen.  
 
Coronamaatregelen.   
Deze week zijn door het kabinet versoepelingen rondom de coronamaatregelen aangekondigd. Deze 
versoepelingen hebben ook gevolgen voor onze school.  
 
Vanaf vandaag: 

- Hoef je bij besmetting nog maar 5 dagen in isolatie (in plaats van 7 dagen), dit geldt alleen als je 24 
uur klachtenvrij bent.  

- Groepen hoeven niet meer gescheiden van elkaar te blijven.  
- Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school.  

 
Vanaf 25 februari: 

- Is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen 
wassen en voldoende ventileren gelden nog wel.  

- Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In de taxi is het nog wel nodig een mondkapje te 
dragen.  

- Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel om twee keer per 
week een zelftest te doen blijf gelden.  

 
Hopelijk kunnen we deze maatregelen nu voorgoed achter ons laten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 

 

 
SCHOOLFRUIT 
Volgende week krijgen de kinderen:  
 

Grapefruit, appel en peer 
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Juffendag  
Op vrijdag 25 februari vieren we de verjaardagen van alle juffen!   
Het wordt een gezellige dag met spelletjes en een lekkernij die de kinderen zelf gaan versieren. En 
natuurlijk heerlijk opeten.   
Wij als juffen trakteren de kinderen op broodjes knakworst en wat rauwkost. En natuurlijk krijgen de 
kinderen nog wat lekkers!  
Denkt u dat uw kind niet genoeg heeft voor de lunch, willen wij u vragen om nog eventueel wat mee te 
geven.   
  
Wij kijken uit naar een gezellige dag vol plezier!  
Na deze dag kunnen de kinderen lekker gaan genieten van een welverdiende vakantie.   
  
Groeten,   
  
De juffen!   
 

 

 
VERJAARDAGEN 
20 februari: Bradley 
 

 

 
OP DE KALENDER 
Vrijdag 25 februari:     Juffendag 
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart:  Voorjaarsvakantie 
 

 

 
 


