
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 12 februari 2021 

In deze editie: 

✓ Vanuit vragen van ouders: maatregelen in de school  

✓ Vakantierooster 2021-2022 

✓ Carnaval 2021 

✓ Lunch op school 

 

Voor in uw agenda: 

✓ 12 februari   : Rapport mee 

✓ 15-19 februari  : Gespreksweek via Teams 

✓ 19 februari   : Carnaval (bubbelproof!) 

✓ 22-26 februari  : Voorjaarsvakantie 

 

Bijlage: 

✓ Nieuws uit de Parochie 

✓ Beslisboom Thuisblijven of naar school? Versie 2 december 

 

Vanuit vragen van ouders: maatregelen in de school 

Een aantal ouders heeft verhelderingsvragen gesteld over de maatregelen in de school. 

Om het voor iedereen helder te maken hoe we met het één en ander omgaan in de 

school lichten we nog wat zaken verder toe: 

Ventileren 

Op school hebben we de opdracht goed te ventileren. Nu 

hebben diverse leerkrachten met hun klas besproken om 

warme kleding mee te nemen, omdat de ramen openstaan. Dit 

heeft de indruk gewekt dat wij de kinderen met -10°C in de 

klas laten bibberen. Dat doen we natuurlijk niet. We zetten de 

ramen en deuren voor schooltijd en in de pauzes goed open 

tegen elkaar, het is dan lekker fris in het lokaal wanneer de 

kinderen weer binnenkomen. Vandaar onze vraag om iets 

warms mee te nemen om tijdelijk aan te kunnen doen. 

Gedurende de lessen zorgen we dat er minimaal één raam 

open staat, net als normaal. Er zijn twee lokalen waar de temperatuur wat sneller 

oploopt door de zon en de ruimte in het lokaal. We zijn druk bezig met een permanente 

oplossing hiervoor. Tot die tijd zetten we met regelmaat de ramen extra open wanneer 

het (te) warm wordt. Er wordt hierbij altijd gelet op een aangename temperatuur in de 

klas voor de kinderen.  

Begroeten 

U bent van ons gewend dat wij de kinderen begroeten 

wanneer de kinderen op school komen. Nu komen de kinderen 

zeer verspreid op school en worden grotendeels buiten 

opgevangen. We hebben in alle klassen afgesproken dat we 

de kinderen individueel begroeten wanneer de kinderen in de 

klas komen op een manier die kan/ mag binnen alle geldende 

maatregelen.  

Mondkapjes en afstand 

Bij het halen en brengen is het belangrijk dat er voldoende afstand blijft tussen de 

volwassenen. Wilt u goed opletten dat u deze afstand respecteert en bij voorkeur een 

mondkapje draagt? Zeker bij het plein aan de WillemTellstraat is het uitdagend.  



Als team beperken we het aantal contactmomenten tot een minimum. We vergaderen 

online en zorgen voor zoveel mogelijk afstand tussen de diverse volwassen in de school.  

De leerkrachten van groep 7 en 8 maken gebruik van mondkapjes, zoals we dat ook van 

de leerlingen van deze groepen vragen. De andere leerkrachten zijn vrij in hun keuze om 

deze te gebruiken. Voor die leerkrachten die hiervan gebruik willen maken hebben we 

hierin voorzien.  

Naar het andere plein 

Een deel van de ouders heeft kinderen die op beide pleinen naar buiten komen. Daarbij 

mogen de kinderen die op het grote plein komen via de zijkant van de school naar het 

andere plein lopen. Als de kinderen door de school heen lopen is de kans te groot dat we 

door de verschillende bubbels heen lopen.  

Ski-pakken, sjaals en mutsen 

Nu het lekker koud is zijn de kinderen goed warm aangekleed, 

met skipakken of -broeken, mutsen sjaals, etc. Voor met name juf 

Ariska enorm uitdagend om met een grote groep kleuters iedereen 

te helpen met aankleden en alles weer te vinden. Wilt u ons 

helpen door de kinderen te leren hoe ze dit zelf kunnen? Sommige 

kinderen kunnen dit al goed, maar er is ook een groep kinderen die staat te dromen en 

wacht tot juf het voor hen doet. Dat kan natuurlijk dan wel even duren als er 25 kinderen 

geholpen moeten worden. Handschoenen in de zakken doen, snowboots aan/ uit, sjaal in 

je mouw en ritsen open/ dicht doen kunnen ze thuis goed oefenen. Dat scheelt heel veel 

tijd op school waarin de kinderen lekker kunnen spelen als ze dit goed kunnen. En juf 

Ariska zal hier heel blij mee zijn! 

Gymles 

Inmiddels weten we meer over de gymlessen: we mogen gymmen als we in de eigen 

bubbel kunnen blijven. Doordat het voortgezet onderwijs nog veel online les heeft zijn er 

meer kleedkamers beschikbaar en kunnen we de groepen dus in hun eigen bubbel 

houden. Dat betekent dat we komende week weer beginnen met de gymles van de 

midden- en bovenbouw. De volgende groepen starten dus weer bij de PWA-hal: groep 3-

4 op maandagmorgen en de groepen 5 en 6 op woensdagmorgen. Groep 7 en 8 gaan zelf 

naar de gymles toe en weer terug. Voor de groepen 1-2 en 2-3 is nog niet helder of we al 

terecht kunnen in de Van der Reijdenschool, dus spelen/ gymmen zij voorlopig nog op 

het schoolplein.  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 

is vastgesteld door de GMR: 

Vakantie  Datum  

Start schooljaar  30 augustus 2021  
Herfstvakantie  18 oktober t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022  

Paasmaandag  18 april 2022  
Meivakantie (incl. Koningsdag)  25 april t/m 8 mei 2022  
Hemelvaart (+ extra vrije dag)  26 en 27 mei 2022  
Pinkstermaandag  6 juni 2022  
Zomervakantie  9 juli t/m 21 augustus 2022  

 

Carnaval 2021 

Op vrijdag 19 februari vieren wij gezamenlijk Carnaval met de kinderen op school. Het 

thema van dit jaar is “Tover jezelf in een magische outfit”. Deze dag bestaat uit drie 

delen: de modeshow en proclamatie (groep 7) in de klas, spelletjes doen in de klas en 

een gezellige lunch in de klas.  



Modeshow en proclamatie  

’s Ochtends komen de kinderen gewoon naar school in een prachtige 

magische outfit.  

In de klas zullen wij een filmpje maken van de modeshow en 

proclamatie (groep 8) en deze doorsturen naar de andere klassen, 

maar ook naar u.  

Spelletjes in de klas  

Opvolgend gaan we in de klas spelletjes doen. De kinderen krijgen rond 10 uur iets te 

eten en drinken, verzorgd door de AC. De kinderen hoeven dit dus niet mee te nemen.  

En we hebben de gemaskerde voorlezer in school. Kunnen de kinderen raden welke juf 

aan het voorlezen is?  

Gezellige lunch 

De lunch willen we gezamenlijk gezellig nuttigen in de klas. Ieder kind neemt zelf zijn/ 

haar eigen eten en drinken mee. De AC regelt wat lekkers bij de lunch, dus niet te veel 

meegeven, alstublieft. Wilt u zorgen voor een gezellige lunch? U kunt bv denken aan een 

aantal kleine hapjes, pannenkoek, sushi, poffertjes, wraps, klein chocolaatje, etc. Tevens 

graag een bord, beker en klein tafelkleedje meenemen en eventueel bestek indien nodig. 

We gaan gezellig de tafel dekken in de klas.  

 

Hartelijke groet, de Carnaval commissie  

 

Lunch op school 

Met Carnaval maken we van de lunch op school 

een feestje: er mag dan van alles wat normaal 

anders gaat. Om het gevoel dat iets speciaal is te 

beleven, is het goed dat we ervaren dat het 

normaal gesproken anders gaat. Zeker nu we 

allemaal samen op school eten. We willen u vragen 

op de gewone schooldagen een gezonde lunch te 

maken en, wanneer u iets lekkers toevoegt aan de 

trommel, dit een gezonde snack laat zijn. Hierdoor 

voelt een speciale lunch ook echt speciaal en 

zorgen we ervoor dat de kinderen leren wat 

gezond én lekker is.  
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Nieuws uit de parochie 

Vanuit Kind en Kerk in de parochie doen we ons best om voor kinderen een online 

aanbod te leveren zodat er thuis met de kinderen wat aan geloofsopvoeding kan doen in 

de eigen huiskamer. 

Meespeelviering voor peuters en kleuters online In samenwerking van de pioniersplek De 

Vuurplaats neem ik regelmatig een meespeelviering op voor peuters en kleuters. Dit 

noemen we “Het Kleine Vuur”. Er staat nu weer een nieuw Klein Vuur online met als 

thema “Jezus is kwijt”. Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars en 

een waxine lichtje klaar om te beginnen en verder vraagt deze viering geen 

voorbereiding. www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 

Kinderdienst in de 40dagentijd Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen 

kinderdienst in het Emmaüshuis. Vanaf 21 februari de eerste zondag van de veertigdagen 

is er elke zondag voorafgaand aan de online eucharistie viering een korte kinderdienst 

online. Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik ben de wijnstok’. 

Vanaf 9.45 uur is er dus 10 minuten een korte viering voor de kinderen. (Vieringen tot 

30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te reserveren via www.emmaus-

apeldoorn.nl) 

Mini vieringen Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag een 

miniviering online op www.kinderwoordienst.nl 

Communie en Vormsel Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via 

kindenkerk@rkapeldoorn.nl De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet 

even up to date. Neem daarom zelf het initiatief om te mailen als u nog niets ontvangen 

heeft en een kind heeft dat eerste communie of vormsel wil doen. Tot nu toe kunnen we 

niet starten met de voorbereiding in afwachting van de maatregelen. Maar zo gauw het 

kan gaan we van start! 

Mariska Litjes 

Medewerker Kind en Kerk  



 


