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Beste ouders, verzorgers. 

 

Allereerst: 

 

Nieuwjaar 

Nieuw begin, nieuwe start 

Een jaar nog onbeschreven 

Beschrijf het met verhalen van liefde, vriendschap 

en al het goeds in het leven. 

Proost op de gezelligheid 

Feest op zijn tijd 

Heb naasten lief 

Raak jezelf niet kwijt 

Doe, ontdek, durf, begin en spring 

Maak dromen waar 

Zodat je straks zeggen kunt 

Dit was een topjaar! 

Namens het team van De Ericaschool wens ik u een topjaar! Een jaar dat begint in lockdown, 

hopelijk gaat het vanaf hier alleen maar beter. Ik denk dat een ieder van ons daar naar verlangt. 

Gelukkig zijn de scholen volgende week weer open! Wat zijn we daar blij mee! Op de volgende 

pagina treft u nog eens alle maatregelen die binnen de school wel blijven gelden. Op school 

hebben wij zin in het nieuwe jaar, dat in het teken zal staan van verdere ontwikkelingen van 

ons onderwijs. De kinderen steeds meer over zichzelf en de wereld leren, als een stapsteen 

naar de wereld. Daar werken we samen aan! 

Met hartelijke groet, Marjon Fluit. 



 

 

 
 
 
 
   
  
   
 
  
  

  

  

  

  
  
  
  

Halen / brengen 

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar 

school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet 

mogelijk, zij worden dan maximaal door één 

ouder/verzorger naar school gebracht.  

 

Klachten 

Kinderen blijven bij milde klachten -ook bij 

snottebellen- thuis. Wie klachten heeft laat 

zich testen bij de GGD.  

 

Ouders en externen 

Ouders mogen helaas voorlopig nog niet de 

school in. Contact tussen ouders en 

leerkracht/school vindt plaats via de 

telefoon of via beeldbellen. Vaste 

vrijwilligers, zoals de pleinwacht en 

fruitschillers, mogen wel de school in met 

een mondkapje, 1,5 meter en in achtneming 

van de andere maatregelen. 

 

Basisregels 

Uiteraard worden de basisregels ook 

gehanteerd, zoals handen wassen. De 1,5 

meter wordt gehanteerd daar waar mogelijk. 

 

 

Mondkapjes 

Het advies voor leerlingen in groep 6 t/m 8 

om mondkapjes te dragen in de gangen -

niet in de klas- blijft bestaan. Het doel van 

deze maatregel is om verspreiding van het 

virus op het moment dat er beweging is, 

tegen te gaan. Bijvoorbeeld op het moment 

dat alle jassen worden gepakt om naar 

buiten te gaan. Het dragen van mondkapjes 

kunnen wij niet verplichten. Wel kunnen 

we samen zorg dragen voor zoveel mogelijk 

veiligheid.  

 
Looproutes en bubbels 

De groepen werken in zogenaamde bubbels. 

Groepsoverstijgende activiteiten gaan 

voorlopig daarom niet door. En de groepen 

maken weer gebruik van hun “eigen” ingang. 

 

Zelftesten 

Dringend advies voor leerlingen en 

personeel in de bovenbouw -groep 6 t/m 8- 

om twee keer per week een zelftest te doen. 

De zelftesten worden iedere vrijdag 

meegegeven aan de kinderen. Het zou heel 

prettig zijn als deze leerlingen deze zondag 

of maandagochtend voor school begint een 

zelftest doen. 

 
Wel / niet naar school 

Twijfelt u of uw kind naar school kan, 

raadpleeg dan de Corona-wijzer. Deze 

wordt nogmaals als bijlage bij deze 

Nieuwsbrief verstuurd. Versie van 06.12 is 

de actuele wijzer. Voor vragen kunt u 

natuurlijk ook altijd contact opnemen met 

school. 

 


