
  

  

  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Nog eventjes en de winterperiode zit er weer op. En 
wat hebben we samen voor verschillende uitdagingen 
gestaan. Had het niet te maken met Corona dan kwam 
er wel weer een storm voorbij. Gelukkig staat het 
voorjaar voor de deur en kunnen we met elkaar vooruit 
kijken naar een meer rustige periode. Een periode waar 
eindelijk geplande activiteiten weer allemaal doorgang 
kunnen hebben en we met elkaar ons weer maximaal 
kunnen gaan richten op het onderwijs. Wij zien het 
voorjaar dan ook vol enthousiasme tegemoet! 
 
In deze nieuwsbrief delen we graag met u de laatste ontwikkelingen. 
 
Corona 
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de 
coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er richtlijnen worden versoepeld. 
Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden. 
 
De versoepelingen op een rij: 
Vanaf 18 februari: 
 

• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van 
zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. Dat 
betekent dat de kinderen binnen de school geen looproutes meer hoeven te volgen en 
kinderen van verschillende groepen in de school ook weer mogen mengen. 

• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Wel moeten hier de 1,5 
meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden. 

 
Vanaf 25 februari: 

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen, zoals 
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren, gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. De school blijft voor nu deze zelftesten leveren. 
 
 



  

  

  

 

Hoe gaat het er na de voorjaarsvakantie uitzien? 
Zoals eerder dit schooljaar met u gecommuniceerd willen we meerdere keren per jaar 
inloopochtenden gaan organiseren. Bij de kleutergroepen willen we u uitnodigen voor de thema-
afsluitingen. We zullen de schooldagen de rest van het jaar hetzelfde blijven starten als dat we de 
afgelopen 2 jaar gedaan hebben. Uw kind komt zelfstandig de school in, zodat we om 8.30 uur met 
alle lessen kunnen starten. Is uw kind jarig of start deze nieuw op school, dan bent u vanaf heden 
meer dan welkom om even met uw kind mee te lopen. Ook met afspraken bent u weer welkom in 
de school. Voor de inloopochtend en thema-afsluitingen ontvangt u van ons steeds een 
uitnodiging, deze zijn nog niet opgenomen in de jaarkalender. 
 
Graag nodigen we u dan ook uit na de vakantie op de volgende momenten:  

• De eerste week na de vakantie zijn de rapportgesprekken. Voor deze gesprekken bent u 
weer gewoon welkom in de school en we bieden u graag koffie en thee aan in de 
personeelsruimte. Voelt u welkom om dat even te pakken.  

• Maandag 14 maart willen we u uitnodigen voor een inloopochtend. U bent van 8.30 uur tot 
9.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. Als u zin 
heeft bent u ook van harte welkom om tussen 9.00 uur en 10.00 uur een kopje koffie met 
de directie/ ib en de conciërge te drinken. U kunt dan vragen stellen, ideeën brengen of 
gewoon even kletsen.  

• In de laatste week van maart staat onze techniekweek gepland. We zullen in deze week 
ook een moment samen met ouders plannen, daar komen we later nog bij u op terug.  

 
Verder zult u ons op school niet meer zien met mondkapjes. Wel delen we nog de zelftesten uit 
aan de groepen 6/7/8. Ook zullen we nog ventileren, extra schoonmaken en bewust de handen 
blijven wassen. Ook kunnen er nog steeds besmettingen zijn waardoor er collega’s een langere 
periode afwezig zijn. Bij meer dan drie besmettingen in een groep of wanneer de leerkracht 
besmet is ontvangt u van ons een bericht. 
 
Corona is nog niet weg, maar we zien de mogelijkheden om het met elkaar zo te gaan organiseren 
dat we als school er weinig meer van zullen merken. En dat vinden we heel fijn! 
 

Ouder en Leerling tevredenheidspeiling 
 
Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen dat we u een link 
gaan toesturen via Social schools met het vriendelijke verzoek de 
Ouder Tevredenheidspeiling in te vullen. Op deze manier kunnen 
wij als school zien hoe u als ouder de school ervaart en kunnen we 
aan de slag met eventuele verbeterpunten.  
 



  

  

  

 

Ook zullen we de leerlingen van groep 6-7 en 8 vragen om de leerling tevredenheidspeiling in te 
vullen. De leerlingen vullen deze peiling op school in. Samen met de leerlingenraad zullen we ook 
gaan kijken naar de feedback van onze leerlingen. Ook bespreken we de uitkomsten met de MR. 

Burgerschap en veiligheid 

BOOR scholen staan open voor alle kinderen en jongeren, 
ongeacht hun verschillen, juist door hun overeenkomsten. 
Hetzelfde geldt voor mensen die bij BOOR willen werken. Dat 
vraagt om een actieve houding van alle BOOR-medewerkers, 
leerlingen en hun ouders ten aanzien van het onderwerp 
burgerschap.  

De dialoog is een onmisbaar middel om de actieve houding 
vorm te geven en verbinding aan te gaan met anderen uit 
onze diverse samenleving. Verbinding in de zin van in gesprek 
blijven over de verschillen die er zijn, de dilemma’s die 
opdoemen en om problemen te kunnen oplossen. De school 

als samenleving in het klein is de plaats waar leerlingen kunnen leren dialoog te hanteren. Daar is 
inzet voor nodig en dat vergt een actieve opstelling van het schoolteam om leerlingen dit van 
jongs af aan te leren. Zo laten we zien dat verschillen een verrijking in het leven van ons en onze 
leerlingen kan zijn. Op obs Prins Alexander zijn we actief op zoek naar verschillende manieren om 
dit vorm te geven. Zo gaan we weer actief aan de slag met de leerlingenraad en proberen we de 
methode Trefwoord uit. Dit in samenspraak met de MR. 

Speeltoestel 

 

We hebben goed nieuws te melden over het speeltoestel. In de 

week van 8 maart beginnen de werkzaamheden op het plein om 

het nieuwe toestel te plaatsen. Het toestel dat we in 

samenspraak hebben gekozen met de leerlingen is een 8-kantig 

speeltoestel. Daarnaast worden er ook greepjes op de muur 

geplaatst om te klimmen (boulderen) en er komt een schoolbord 

om de buitenlessen nog beter te organiseren. Op 11 maart zijn de 

werkzaamheden naar verwachting klaar. Het kan dus zijn dat u in 

deze week hinder ondervindt van de werkzaamheden op het plein 

en vragen daarom uw begrip. 

 



  

  

  

 

Website online 

Nog meer positief nieuws. Na de voorjaarsvakantie gaat dan eindelijk onze nieuwe website online. 
Deze nieuwe website heeft een frisse uitstraling. De website heeft als doel u en onze toekomstige 
ouders op een laagdrempelige manier te voorzien van informatie. Zo kunt u onze nieuwsbrieven 
daar teruglezen en de MR zal daar ook de notulen beschikbaar stellen. 
 
Belangrijke data  
Let op! Aanstaande donderdag begint voor u de voorjaarsvakantie. De school gaat om 14.30 uur 

uit. Aanstaande vrijdag 25 februari is de school dicht, het team volgt dan een studiedag over 

executieve functies.  

We verwachten alle leerlingen weer op maandag 7 maart. Wij wensen u graag een heerlijke 

vakantie toe.  

 
Agenda tot de Meivakantie: 
 
Week van 7 maart  Rapportgesprekken 
14 maart 2022   Inloopochtend 8.30-9.00 
18 maart 2022   Pannenkoekdag 
Week van 21 maart  Techniekweek 
31 maart en 1 april 2022 Schoolfotograaf 
Week van 4 april  Lekkerfitweek 
6 april 2022   Juffen en Meesterdag 
14 april 2022    Paasviering 
15 april 2022   Goede vrijdag (school gesloten) 
18 april 2022   2E Paasdag (school gesloten) 
20 -21 april 2022  Cito-eindtoets groep 8 
22 april 2022   Koningsspelen school is om 12.30 uur uit. 
25 april t/m 8 mei 2022  Meivakantie (school gesloten) 


