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Corona-maatregelen en schooltijden. 
Zoals u weet hebben wij sinds 11 mei onze schooltijden aangepast om onnodige drukte rondom 

het gebouw te voorkomen. De schooltijden zijn nu van 08.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 

8.00 tot 12.30 uur. Fijn om te zien dat u als ouder rekening houdt met de 1,5 meter 

maatregel bij het brengen en halen van uw kinderen. Zo houden we Corona samen onder 

controle.  

Zolang de landelijke 1,5 meter maatregel geldt, houden wij deze aangepaste schooltijden 

aan. Het lijkt erop dat dit ook nog na de zomervakantie van toepassing is. In overleg met de 

MR wordt vastgesteld per wanneer we terug gaan naar de oude schooltijden. U wordt 

hierover op tijd ingelicht. 

Op dit moment zijn we druk bezig om een passend plaatje te maken voor het nieuwe jaar. In de 

komende week wordt de nieuwe indeling met u gecommuniceerd. 

Terugblik schoolsluiting 
Iedereen is in de afgelopen maanden geconfronteerd met alle maatregelen en aanpassingen die 

nodig waren om zoveel mogelijk Corona-besmettingen te voorkomen. Het team stond voor de 

pittige opgave om uit het niets thuisonderwijs te organiseren en via de digitale weg te contact te 

houden met de kinderen.  
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Voor u als ouder veranderde er ook veel. Ineens moesten de kinderen thuis aan de slag en 

geholpen worden bij hun schoolwerk. Wij zijn heel blij dat de school nu weer volledig draait en 

we vrijwel alle kinderen weer dagelijks zien. 

Hopelijk is het nooit meer nodig om de school te sluiten. Maar als het toch weer gebeurt, zijn we 

daar graag goed op voorbereid. Dan is van belang te weten wat er in de afgelopen periode goed 

is gegaan en wat er beter kon.  

Vandaar dat wij een korte vragenlijst voor u hebben aangemaakt. We hopen dat alle ouders 

deze vragenlijst willen invullen.  

U komt bij de vragenlijst via onderstaande link.  

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVug_ZDp9k6zSpM4Jrz-

op5CkZeTqGtDrTqQZg5WSZ9URUtVTEVOWTgzTTQxSEhZOTlCWFUwWjIxUS4u 

 

Kalender 
 

De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. De schoolkalender voor 

volgend schooljaar maken we in augustus rond en komt weer in Parro. ( de 

vakanties staan er dan ook in) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVug_ZDp9k6zSpM4Jrz-op5CkZeTqGtDrTqQZg5WSZ9URUtVTEVOWTgzTTQxSEhZOTlCWFUwWjIxUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVug_ZDp9k6zSpM4Jrz-op5CkZeTqGtDrTqQZg5WSZ9URUtVTEVOWTgzTTQxSEhZOTlCWFUwWjIxUS4u

