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Beste ouders, 

 

De voorjaarsvakantie is in zicht. Komende week zijn de kinderen vrij. Daarna is er weer school, 

behalve op woensdag 3 maart*: Dan zijn de kinderen ook een dagje vrij en hebben de leerkrachten 

een online-studiedag, die ze heel hard nodig hebben om alle zaken voor de komende maanden 

goed te regelen.  

*Zoals u weet is de (kind)vrije week, die gepland stond van 1 t/m 5 maart komen te vervallen en is 

enkel 3 maart overgebleven als noodzakelijke studiedag. 

 

Voor de komende periode geldt: 

Alle kinderen die géén klachten hebben, passend bij het corona-virus, komen vanaf maandag 1 

maart indien mogelijk alléén (dus zonder ouder) óf gebracht door maximaal één ouder-met- 

mondkapje naar school en maken gebruik van de ingangen zoals we dat de laatste weken steeds 

gedaan hebben.  

Als uw kind klachten heeft, passend bij corona, moet uw kind thuis blijven. Uw kind blijft óók thuis 

als u of een ander gezinslid naast milde corona-klachten ook koorts heeft (vanaf 38 graden) of last 

heeft van benauwdheid. Het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt, omdat anders een hele 

groep kinderen incl. leerkracht thuis komt te zitten en dat willen we koste wat kost proberen te 

voorkomen. Tot dusver gaat het uitstekend! We hopen dat het allemaal goed zal blijven verlopen. 

 

In de klas 

Omdat veel leerkrachten van onze school zoals u weet normaal gesproken ook ingezet worden in 

andere groepen hebben we hierin een wijziging door gevoerd die met zich meebrengt dat 

vooralsnog iedere groep 4 dagen fysiek onderwijs krijgt op school op maan-/dins-/woens- en 

donderdag. En voor de groepen 4 t/m 8 is er ook nog één dag online onderwijs op vrijdag op de 

manier met de tijden zoals we dat ook de afgelopen weken hebben gedaan.  

De groepen 1-2-3 zijn -nog even- vrij op vrijdag en hebben geen online les, totdat de maatregelen 

vanuit de regering verruimd worden. Dat horen we spoedig.  

Onze insteek is: zo snel mogelijk weer het normale schoolprogramma met 5 dagen fysiek onderwijs 

op school, mits het voor een ieder zo veilig en verantwoord mogelijk is. 

 

Mocht het nodig zijn dat u op vrijdag noodopvang nodig heeft (beide ouders een cruciaal beroep en 
het lukt u niet om het zelf op te lossen met familie, vrienden, ouders van klasgenoten) dan kunt u dit 
net als voorheen doorgeven aan juf Natasja, graag uiterlijk dinsdag a.s.         
n.schreuder@obsdearcade.nl 

 

TSO 

Wij hebben u al gemeld dat de incasso die normaal gezien 25 januari jl. zou plaatsvinden, uitgesteld 

is in verband met de toen geldende lockdown en sluiting van de school. 

Nu de school weer is gestart, vorige week, en Smallsteps ook weer is ingeschakeld voor de 

tussenschoolse opvang, willen wij 25 februari a.s. de incasso laten plaatsvinden. 

http://www.obsdearcade.nl/
mailto:n.schreuder@obsdearcade.nl


Normaal gezien is de incasso € 52,- per termijn. Samen met de kascommissie hebben wij een 

berekening gemaakt waarbij wij de dagen dat Smallsteps niet is ingezet, van dit bedrag hebben 

afgehaald. Het bedrag van de incasso op 25 februari a.s. zal € 29,50 zijn. 

Mocht het zo zijn dat de online lessen op de vrijdagen na de voorjaarsvakantie doorgang moeten 

vinden, dan zullen deze dagen gecorrigeerd worden bij de incasso van 25 april a.s. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Angélique van de administratie. 

 

 

Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne voorjaarsvakantie! 

 

Hartelijke groet, 

mede namens het team, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 


