
 
 
 
 
 

 
Specialisten op school 

Het was al bekend dat na de voorjaarsvakantie de vakleerkrachten en de stagiaires weer op school mochten komen. 
Dat was fijn nieuws. 
Vandaag is ook het besluit genomen dat specialisten, bijvoorbeeld logopedie, begeleiders vanuit epos of een andere 
begeleidingsdienst, weer op school hun werk mogen oppakken.  
Dit gebeurt vanuit het vertrouwen dat zij zich ook erg consequent houden aan de gedragsregels. Wel blijft de 
mogelijkheid bestaan dat het in de toekomst weer aangescherpt kan worden indien er besmettingen zijn of 
oplopende cijfers in de directe regio. 
 
Claudia bedankt! 
Kristel Meijer is, na haar bevallingsverlof, deze week weer gestart met het geven van de gymlessen.  
Tijdens haar verlof werd zij vervangen door Claudia Westenbroek. Afgelopen woensdag hebben wij Claudia bedankt 
voor de goede wijze waarop zij Kristel heeft vervangen. De kinderen hebben genoten van haar enthousiasme en haar 
leuke, inspannende, uitdagende en fijne gymlessen. Naast haar werk als gymdocent studeert Claudia ook aan de 
PABO. We wensen Claudia succes met haar werk als vakdocent LO en haar studie aan de PABO. 
Wellicht komen we haar als collega van mijnplein straks weer tegen. 
 
AVG en Bron Contact Onderzoek 
I.v.m. de AVG mag school geen gegevens over kinderen doorgeven aan derden. Dat bemoeilijkt een eventueel Bron 
en Contact Onderzoek door de GGD. Daarom heeft de GGD specifiek voor het onderwijs toestemmingsformulieren 
ontworpen. Dit toestemminsgformulier komt maandag 8 maart met uw kind mee naar huis. 
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Ouders en Ouderraad; Dank jullie wel! 

Wat een enorme leuke en lekkere verrassing lag er 

voor alle leerkrachten klaar op maandag 1 maart. 

Met een fraai versierde lekkernij bedankten de 

ouders en de ouderraad de leerkrachten voor hun 

inzet tijdens de schoolsluiting.  

Een tijd waar wij, als leerkracht, ook een grote inzet 

en betrokkenheid bij ouders hebben ervaren. Dat is 

door ons zeer gewaardeerd. Samen hebben wij op 

deze wijze zo goed en verantwoord mogelijk de 

kinderen begeleid tijdens de schoolsluiting.  We 

kijken terug op een  periode die door alle betrokkenen als intensief is ervaren. 

Maar ook een tijd waarin, zowel kinderen, ouders als leerkrachten nieuwe 

zaken en misschien wel een nieuw talenten hebben ontdekt en geleerd.  

 

Het is fijn om de kinderen weer op school te zien en dat we weer ‘gewoon’ les 

kunnen geven. Ook de kinderen kunnen weer fijn op school leren en spelen. 

We hopen dat het vanaf nu steeds een beetje beter wordt en dat er steeds 

weer een beetje meer versoepeld kan worden. 

Nogmaals namens het team: Ouders en Ouderraad  heel erg bedankt voor 

jullie leuke en lekkere attentie!!! 

Belangrijke data 

2, 4, 8, 9  maart 
2 t/m 5 april 
16 april 
20, 26 en 29 april 
20 t/m 22 april 
27 april 
 
 

 

gesprekken unit4.7 
Pasen  
rapport mee 
15min.gesprekken 
eindtoets unit4.8 
koningsdag 
 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Op het toestemmingsformulier kunt u voor 3 situaties wel of geen toestemming geven. Voor ieder kind dient u een 
formulier in te vullen en te ondertekenen.  
Wilt u dit formulier ingevuld en ondertekend uiterlijk 12 maart weer meegeven aan uw kind(eren). 
Hiermee voldoet school aan de AVG-richtlijnen en handelt zij conform de handreiking Privacy en COVID-19.  
 
Muziek netwerk Salland. 
Dit schooljaar zou het leerorkest van muziek netwerk Salland ook starten op de Willibrord. 
Helaas Is besloten dit nog even uit te stellen. Aan de ene kant merkt men bij het muzieknetwerk dat bijna alle 
scholen geen ‘buitenstaanders’ binnen mogen  laten, en aan de andere kant hebben hun docenten twijfels over hun 
eigen veiligheid (als ze iedere dag vier scholen bezoeken) en heeft men momenteel niet genoeg  ingeënte 
vrijwilligers om alles uit te kunnen voeren. 
 
Men wil niet de komende tijd iedere week bij jullie vragen: ‘wanneer kan het wel?’. 
Half april neemt men vanuit het muzieknetwerk weer contact op met school,  om te informeren of er na de 
meivakantie nog een verkort muziekproject zou kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een halve Muzikale 
proeftuin, of iets dergelijks. Tegen die tijd zijn de meeste van hunevrijwilligers ingeënt en zal er veel meer 
duidelijkheid zijn over de Engelse variant. Ook zal dan op de scholen duidelijk zijn welke externen wel en niet op 
school worden toegelaten. Het zou mooi zijn als het muzieknetwerk de kinderen nog een paar weken in contact kan 
brengen met een muziekinstrument. 
Mocht het dit schooljaar echt niet kunnen, dan wordt het dit schooljaar overgeslagen. Helaas, maar het is dan niet 
anders. 
 
Hekje bij de uitgang PSZ 
Bij de deur aan de Butzelaarzijde ( bij de tafeltennistafels) is door KOOS een hek geplaatst. 
Dit hek is vanuit de GGD wettelijk verplicht. Het doel van het hek is dat peuters, als zij naar buiten gaan, niet door 
kunnen blijven lopen en onbewust verder weglopen. Op deze wijze blijft de PSZ ook voor hen een veilige speel- en 
leeromgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


