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school wat betreft Corona en dat wij nog geen groepen naar huis hadden hoeven sturen. In 
februari kregen ook wij als school volop met Corona te maken. Drie leerkrachten en een 
onderwijsassistent zijn thuis komen te zitten en ook behoorlijk wat kinderen. Vooral in de 
groepen 6 t/m 8 waren er veel kinderen thuis. Op dit moment is de rust weer een beetje aan 
het terugkeren. We hebben één dag een groep naar huis gestuurd. De rest van de dagen 
hebben we het als team zelf op kunnen vangen.  
  
Vorige schooljaar toen ik startte als directeur had ik het bijwerken van de website op mijn 
lijstje staan. Anderhalf jaar ben ik hier niet of nauwelijks aan toegekomen. Vorige week ben 
ik er samen met iemand anders eens goed voor gaan zitten en heb ik de website aangepast. 
De informatie die u hier nu kunt vinden is actueel.  
  
Volgende week kunnen wij allemaal gaan genieten van een welverdiende vakantie. Ik wens u 
en de kinderen een hele fijn week toe. Wij zien elkaar maandag 7 maart weer.  
  

  
  
In de februari zijn Nora en Yoep bij ons in groep 1/2B gestart.  
  
Wij wensen jullie heel veel plezier op de St. Jacobusschool!  
  

Vanaf volgende week worden er veel versoepelingen doorgevoerd. Dit betekent dat wij ons 
normale onderwijs en de geplande activiteiten weer op kunnen gaan pakken. Hier zijn wij erg 
blij mee!   
Er hoeven in de school geen mondkapjes meer gedragen te worden. Daarnaast mogen 
ouders de school weer in voor vragen of een gesprek. Vragen kunnen natuurlijk ook nog 
steeds via Parro worden gesteld.   
  
Het afgelopen jaar hebben wij de kinderen van de groepen 1/2 bij de deur ontvangen. Wij 
hebben gemerkt dat deze manier van wegbrengen voor een rustige start van de dag zorgt en 
willen daarom op deze manier verder gaan. Wij vinden het wel belangrijk dat de ouders van 
de kinderen van groep 1/2 elke week even de klas binnen kunnen komen om sfeer te 
proeven en te kijken in de groep van hun kind.   
De ouders van groep 1/2 zijn daarom elke woensdag van 12.00-12.15 van harte welkom om 
hun zoon of dochter op te halen in de groep, samen naar een aantal werkjes te kijken of een 
mooie hoek te bekijken die bij het thema is ingericht.   
De andere dagen komen de juffen aan het eind van de dag met de kinderen naar buiten. Ook 
het ophalen bij de ingang van groep 1/2 is ons goed bevallen en dit blijven wij daarom 
voortzetten.   
  

  

  
  

Wat was febr uari een bijzondere maand. In januari schreef ik  u  dat het vrij rustig was op  
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De ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn op donderdagavond 14 april van 
harte welkom tijdens de inloopavond om het werk van hun kind te bekijken.  
  
Sinds de opening van het nieuwe MFC worden de gymlessen 
in ‘t Knooppunt gegeven. Hierdoor moeten de kinderen de 
Tielsestraat oversteken. Een punt waar vaak hard gereden 
wordt en ook nog eens niet heel overzichtelijk is.  

Samen met een verkeerskundige van onze gemeente hebben 
we ter plekke gekeken wat er aan de verkeerssituatie gedaan 
zou kunnen worden om het veiliger te maken. Omdat het een provinciale weg betreft kan niet 
zomaar elke maatregel uitgevoerd worden. Wel zijn er op ons verzoek extra borden geplaatst 
om de weggebruikers te wijzen op de oversteek.   

We blijven met de gemeente in overleg. Binnenkort gaan we nogmaals met de gemeente en 
provincie bespreken wat eventueel aanvullende maatregelen zouden kunnen zijn.   

Namens de MR, John van Elk  

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te maken en/of te 
delen. Als ouder kunt u via Parro uw voorkeuren doorgeven.  
  
Graag vragen wij u om uw privacy-voorkeuren weer eens te bekijken in Parro en indien nodig 
bij te werken.  
  
Dit kunt u doen via de volgende stappen:  

• U start in het scherm Groepen  
• Kies onderaan privacy voorkeuren  
• Druk op het potloodje achter uw kind(eren)  
• U kunt nu uw privacy-voorkeuren aangeven  
• Heeft u meerdere kinderen? Geef dit dan per kind 

aan.  
  

  
Op zaterdag 19 maart 2022 is de landelijke opschoondag.   
  

Wij als basisschool ondersteunen deze dag. 
Op donderdag 17 maart zullen daarom een 
aantal kinderen samen met Huub aan de slag 
gaan om het zwerfafval op het schoolplein en 
rond te school op te ruimen. Dit initiatief willen 
wij elke maand blijven herhalen.  

  
Wij hebben als school een opruimpakket 
gekregen van de gemeente. Mocht u als ouder 
interesse hebben om op 19 maart mee te doen 
aan de landelijke opschoondag of wilt zich 
misschien op een ander moment hiervoor 
inzetten? Dan kunt u altijd bij ons komen om 

spullen te lenen.  
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Voor de bieb op school zijn wij op zoek naar een ouder die ons op maandagmiddag van 
14.30-14.45u kan ondersteunen en helpen in de bieb.  
Als hulpouder in de bieb helpt u kinderen met het uitzoeken van de boeken en zorgt u dat 
alle ingeleverde boeken netjes terug in de kast komen.  
Uiteraard krijgt u hier uitleg over.  
Elke middag zijn er ook 2 leerlingen van groep 7/8 in de bieb om te helpen.  
  
Heeft u interesse? Dan mag u zich melden bij juf Karin van groep 3  
   
Bij deze willen wij ook graag van de gelegenheid gebruik maken om 
Annelies te bedanken voor al haar inzet de afgelopen jaren in de bieb en de 
versiercommissie.  
We hebben je hulp altijd erg gewaardeerd. Dank hiervoor!    
  
Groetjes juf Karin  

 
  
  
14 maart  Luizencontrole  
  
16 maart  Boomfeestdag  
  
29 maart  MR - vergadering  
  
31 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 7  
  
  

  
  
  


