
 

28 september t/m 2 oktober 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hieronder weer alle informatie van deze week.  

 

Verkeerssituatie 

Wij hebben meerdere berichten ontvangen over de verkeerssituatie rondom de 

school. We delen uw zorg. Vandaag is er contact geweest met de gemeente en 

volgende week zal dit ook weer zijn. We zoeken samen naar een passende oplossing 

voor het probleem. 

 

Corona en basisschool leeftijd 

Vorige week zijn de regels voor kinderen in de basisschool leeftijd aangepast. Via de 

link kunt u deze lezen: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

 

Let op voor de groepen 8 gelden t/m vrijdag 2 oktober andere regels. Vanaf 

maandag 5 oktober gelden ook voor deze groepen weer de standaard RIVM regels. 

 

Wilt u er daarnaast nog steeds op letten dat u om de school 1,5 m afstand houdt. En 

na en voor schooltijd niet te lang blijft hangen. 

 

Corona en overblijf 

We merken ook tijdens de overblijf dat het seizoen herfst is begonnen. Bij 

verkoudheidsklachten, moeten de medewerkers van de overblijf ook thuisblijven. 

Hierdoor ontstaan er soms wat problemen met de opvang tijdens de overblijf. Dit 

betreft vooral de locatie Storm. Hiervoor is het volgende afgesproken: 

 

Stap 1:  Bij uitval van medewerkers kijken we of er een klas samengevoegd kan 

worden. Dit kan op 2 manieren, maar doen we in ieder geval in een zo groot 

mogelijke ruimte, zoals de Aula. Er wordt goed gekeken naar welke klassen worden 

samengevoegd en we voegen vooral de klassen samen die samen buiten spelen. 

Lukt dit niet loopt een medewerker heen en weer tussen 2 lokalen en staat in de 

deuropening van het lokaal. 

Stap 2: Als combineren geen optie is kijken we of de leerkracht met de leerlingen 

kan eten. 

Stap 3: Is er echt structurele uitval en de bovenstaande stappen zijn niet meer 

mogelijk vragen we u als ouder de leerlingen thuis of bij een vriendje te laten eten. 

De communicatie hiervan gebeurt uiteraard op tijd. 
 

Vervangend hutspot eten 

De ouderraad is na het besluit om het hutspot eten niet door te laten gaan druk in 

de weer geweest met een alternatief. En gelukkig hebben zij dit kunnen vinden 

helemaal Corona proof en gezellig. U zult hier later nog meer over horen. 

Aan de schooltijden verandert niets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


Overblijfkaarten herhaling 

We hebben al veel ouders mogen verwelkomen om kaarten te komen kopen. 

Hopelijk werkt alles zo sneller en naar behoren. Omdat het veel tijd kost, kunt u vanaf 

komende week kaarten kopen op maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 uur t/m 

9.00 uur. 

Bedragen 

geel is 10 euro 7 x overblijven 

blauw is 20 euro 15 x overblijven 

groen is 40 euro 30 x overblijven 

rood is 80 euro 60 x overblijven 

oranje is 160 euro 120 x overblijven 

 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Wilt u er op letten dat u de broertjes of zusjes van leerlingen die al op school zitten, 

op tijd inschrijft voor een plekje op De Morskring? U kunt via SchouderCom bij Kris 

een formulier aanvragen. 

 

Uitnodiging 

In de tweede en derde bijlage vindt u uitnodigingen voor een bijeenkomst over de 

gevolgen van scheiden voor ouders en kinderen. In de uitnodiging staat ook alle 

verdere informatie, heeft u interesse bekijk ze dan eens en geef u op. De 

bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond 28 september en dinsdagochtend 

29 september. 

 

Voor in de agenda maand oktober 

Woensdag 30 september Studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 2 oktober Vervangend hutspot eten 

Dinsdag 6 oktober Voortgangsgesprekken groep 8 

Woensdag 7 oktober Voorleesochtend kleuters 

Donderdag 15 oktober Biebbus op locatie Dam 

Vrijdag 16 oktober Roostervrij groep 1 t/m 4 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie 

 

 

Een fijn weekend en tot volgende week! 

 

 


