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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Het is voor ons allen een hele bijzondere en onwerkelijke periode sinds 
afgelopen jaar medio maart. Van thuisonderwijs, gefaseerd onderwijs naar 
weer geheel onderwijs op school. En vervolgens vanaf medio december 
wederom thuisonderwijs. Een groot compliment aan alle leerlingen, ouders 
en leerkrachten voor ieders inzet!  
Gelukkig zijn de scholen , ook al is het met de nodige maatregelen en 
winterse omstandigheden, vanaf maandag 8 februari weer open.  
 
 
 

Over de maatregelen heeft u afgelopen vrijdag uitgebreid informatie ontvangen.   
Vanwege de scholensluiting is de planning waaronder oudergesprekken enigszins 
gewijzigd. De ouders van beide groepen 8 hebben hierover al informatie 
ontvangen. Voor de overige groepen zie bijgevoegde informatiebrief. Daarnaast 
heeft u onlangs bericht ontvangen dat de geplande studiedag van 11 februari niet 
doorgaat en er dus de hele donderdag gewoon school is.   

Vrijdag 12 februari aangepast Carnavalsfeest… 
Op vrijdag 12 februari staat het Carnavalsfeest gepland. In verband met deze Coronaperiode is het 
programma enigszins aangepast.  
De leerlingen mogen verkleed, of in feestelijke (kerst)kleding,  op school komen. Iedereen viert het 
uitsluitend in eigen groep. ’s Morgens voor de groepen 1 t/m 4. ’s Middags na de lunch voor 
de groepen 5 t/m 8. Uw kind hoeft voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te 
nemen. Daar wordt op school voor gezorgd.  
Denk nog even aan: 
Geen confetti, spuitbussen en andere aanverwante artikelen. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen een lunchpakket mee.  

Het goede doel ‘Een bus voor Linn’…                                           
Zoals bekend was er op initiatief van de ouderraad een statiegeldflessenactie en oliebollenactie op touw 
gezet. De opbrengst van beide acties komt geheel ten goede aan het goede doel ‘Een bus voor Linn’. Heel 
fijn dat de familie Morsink de  bus inmiddels heeft kunnen aanschaffen. Vandaar dat klasgenootjes van Sten 
met enkele ouders op Coronaproof en feestelijke wijze een zogenaamde tankpas hebben aangeboden. Met 
deze pas kan de tank van de bus een aantal keren worden gevuld bij tankstation Hoek. De familie was zeer 
blij verrast met het fantastische bedrag € 531,50  dat groep 4 leerlingen op ludieke wijze toonden. Met dank 
aan ieders bijdrage en medewerking van AH Brandenbarg, Oliebollenkraam Geelen en Tankstation Hoek.  
Namens de familie die heel blij is met de tankpas nogmaals heel hartelijk dank. We wensen de familie heel 
veel gezellige en vooral veilige ritten toe!       

Oproep vanuit de GMR… 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Keender houdt in de week van 17 mei 
(week 20) verkiezingen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen of meer hierover willen weten zie 
hiervoor bijgevoegde informatiebrief van de GMR.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fleonh1504&psig=AOvVaw3EgypTzeeYPhLbdGRKCypq&ust=1612883659199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC5n4zK2u4CFQAAAAAdAAAAABAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud papieractie… 
Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container op de plek bij de 
parkeerhavens tegenover de school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 
u. oud papier te brengen. Enkele ouders en een teamlid zullen, met inachtneming van 
de Coronamaatregelen, een oogje in het zeil houden en waar nodig helpen.  
Mocht u om veiligheidsredenen in de auto willen blijven zitten zullen wij het oud papier 
vanuit de kofferbak in de container laden. 
 

Zaterdag 13 februari Groep 6 Zaterdag   8 mei Groep 3 

Zaterdag 13 maart  Groep 5 Zaterdag 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag 10 april Groep 4 Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

  

Belangrijke data… 
vrijdag 12 februari: Aangepast carnavalsfeest  
maandag 22 feb. t/m vrijdag 26 feb.: Voorjaarsvakantie 
woensdag 3 maart: Rapport en Schooladvies groepen 8 
in de week van 8 maart: Ouder-kindgesprekken groepen 8 
vrijdag 12 maart: Rapport groepen 3 t/m 7 
in de week van 15 maart: Oudergesprekken groepen 1/2 t/m groep 7  


