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Beste ouders en verzorgers
Nieuwe maatregelen
De nieuwe quarantainemaatregelen betekenen dat leerlingen in het primair onderwijs na
contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben.
Wel is dan het dringend advies om dagelijks te testen. Ook hoeven niet meer hele klassen naar
huis als er drie of meer besmettingen zijn. Leerlingen met klachten of corona blijven thuis.
Tevens wordt aan leerlingen vanaf groep 6 gevraagd om twee keer per week preventief een
zelftest te doen.
Bij heel grote besmettingen kan in samenspraak met de GGD alsnog worden besloten tot een
grotere quarantaine. Ook kan het een flinke puzzel blijven om de bezetting rond te krijgen. In
beide gevallen kan dat betekenen dat alsnog een klas naar huis gestuurd of de school gesloten
wordt.

Met vriendelijke groet,
Marjolein van Gelsdorp

Oproep TSO

Agenda

De Tussenschoolse Opvang (TSO) is op

Februari

zoek naar overblijfouders. Op

4

Rapport groep 8

9

Adviesgesprekken groep 8

maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag spelen de kinderen onder
begeleiding van overblijfouders buiten.

10 Adviesgesprekken groep 8
18 Studiedag; kinderen zijn vrij

De overblijfouders ontvangen hiervoor
een vergoeding. Mocht u interesse

21 t/m 25 Voorjaarsvakantie
28 Rapport groep 1 t/m 7

hebben dan kunt u mailen naar
m.vangelsdorp@proceon.nl

Maart
1

- 10-minuten gesprekken groepen
1 t/m 6
- 15 minuten pré-advies
gesprekken groep 7
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Tuincommissie
Het is fijn dat Marcus Scheper het
periodieke onderhoud en de verzorging
van groen op het schoolplein (samen
met de tuingroep en de kinderen) op
zich gaat nemen. Dit gaat met name
om het voedselbos, de kruidentuinen
en alle overige eetbare beplanting.
Tevens zijn we blij met de ouders die
zich aangemeld hebben voor de
tuincommissie. Hartelijk dank
hiervoor!

Mad Science
Na een knallende aftrap met
spectaculaire Flits- & Knalbezoeken op
7 maart, kunnen leerlingen van groep
3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en
techniekcursus. De cursusinformatie
wordt na afloop van het bezoek aan de
kinderen meegegeven.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe
lessen, waardoor deelname ook
geschikt is voor kinderen die al eerder
hebben meegedaan.
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Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Wij horen het graag!
Stuur een mail naar julianaschool-kwartellaan@proceon.nl

Julianaschool Kwartellaan hoort bij Proceon Scholengroep
www.proceon.nl
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