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AGENDA 

Februari 
Vrij 25 Viering Carnaval op school 
Ma 28 Carnavalsvakantie t/m 4 maart 
 

Maart 
Ma 07 Weer naar school 
Di  08 Ouderavond groep 3 Winter 
Za 19 Open Dag/ Tuinochtend 
 

April 
Vrij 08 Viering Palmpasen 
Do 14 Viering Pasen 
Vrij 15 Goede vrijdag kinderen vrij 
Ma 18 Tweede Paasdag kinderen vrij 
Ma 25 Meivakantie t/m 6 mei 2022 
 
 

CORONA EN NIEUWE RICHTLIJNEN 

 
Gelukkig gaat ons land weer open en kunnen we de meeste regels loslaten. Sommige 
dingen veranderen maar andere veranderingen die tot stand zijn gekomen in de corona-
tijd, hebben we als positief ervaren en willen we (voorlopig) behouden. 
Hieronder vind je een overzicht. Deze aanpassingen gaan in na de carnavalsvakantie. 

 Kleuters Inloop blijft 8.25 uur tot 8.35 uur. Dit was voor corona ook al zo ivm 
ouders die kinderen naar de lagere school moeten brengen.  
De kleuterleerkrachten kiezen ervoor de huidige manier van kinderen weg brengen 
aan te houden. De kinderen komen dus zonder ouders de kleuterklas binnen via de 
tuindeur van het eigen lokaal. Ze nemen afscheid van hun ouders bij het 
tuinpoortje. Ouders komen dus niet mee het lokaal in. Voordeel is dat het bijdraagt 
aan de zelfstandigheid van de kinderen. Nadeel is dat de ouders niet dagelijks in 
het klaslokaal zijn.  Uitzondering hierop zijn de nieuwe leerlingen, hun ouders kunnen mee naar 
binnen als dat wenselijk is. 
 

 Flexibele inloop gr 3 t/m 8 wordt ingekort 
Voorheen ging ’s morgens de bel en gingen alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 om beurten in 
rijen de school in. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met een flexibele inlooptijd waardoor 
de drukte wat gespreid werd. Wij hebben gemerkt dat dit veel rust heeft gebracht en dit zouden 
we eigenlijk graag behouden. Tot de meivakantie hanteren we een beperkte flexibele inloop. In 
mei evalueren we of dit bevalt of dat we toch weer terugvallen op de aanpak van vóór corona. 
Bel gaat om 08.25u 
Van 08.25u tot 08.30u mogen de kinderen naar hun klassen lopen. 
Om 08.30u haar de klasdeur dicht en begint het onderwijs. 
 

 Ouders zijn weer welkom in school 
Ouders mogen weer de school in komen. We willen jullie vragen om aan het begin van de dag 
niet mee te lopen naar de klas. Je kunt wel even meelopen als je kind jarig is of als je een korte 
mededeling hebt voor de leerkracht. 
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Alle (ouder)gesprekken en ouderavonden kunnen weer fysiek op school gehouden 
worden. Wij verheugen ons erop om elkaar weer in school te ontmoeten. 

 Cohortering pauzes 
Omdat we niet met alle leerlingen tegelijk op het schoolplein mochten spelen, 
hebben groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 gescheiden pauzetijden. Ondertussen mogen alle 
kinderen weer gelijktijdig buiten zijn. Toch willen we de gescheiden pauzetijden 
graag behouden. We hebben gezien dat dit zowel bij de jongere als bij de ouders 
kinderen hun spel ten goede komt 

 Mondkapjes volwassenen 
Het is niet meer nodig om in school mondkapjes te dragen. Uiteraard mag het wel 
als iemand zich daar prettiger bij voelt. 
Mondkapjes kinderen  
Kinderen hoeven geen mondkapjes meer te dragen in de gangen. 

 Handengeven  
Hoewel het advies nog van kracht is om geen handen te geven, willen een aantal 
leerkrachten de kinderen bij aanvang van de dag weer begroeten met een hand. 
We hebben besloten om het aan de leerkracht over te laten hoe hij/zij hiermee wil 
omgaan. 

 Zelftesten 
Het advies voor leerlingen vanaf groep 6 en volwassenen om 2 x per week te 
testen, blijft nog van kracht. Het is vanaf nu ook mogelijk om zelftesten mee te 

nemen voor leerlingen in groep 1 t/m 5.  
 Jarigen en rondgaan traktaties 

Jarigen mochten in de afgelopen periode alleen in hun eigen klas trakteren. Na de 
carnaval mogen de jarigen ook weer rondgaan naar hun ‘oude’ kleuterleerkracht 
en bij de andere klassen in hun bouw. 

 Oudergesprekken in tekenlijsten 
Vanaf de derde week van maart worden de oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 
gehouden. Na de carnavalsvakantie hangen in de hal, tegen het handarbeidlokaal 
de intekenlijsten. Vriendelijk verzoek om hierop in te tekenen. Er zijn ook een 
aantal avonden beschikbaar waarop er in de hele school oudergesprekken 
gehouden worden. 
 

JAARFEESTEN 

Carnaval 

 

 
De aarde ontwaakt! We zien de eerste sneeuwklokjes met hun kopjes boven de grond. De donkere 
dagen zijn bijna voorbij. Het licht dat met het kerstfeest in onze harten kon binnenstromen, moet nu op 
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eigen kracht een weg vinden naar de buitenwereld. Met Pasen zal het zich ontkiemen, net 
als een zaadje.  
In februari breekt van oudsher de vastentijd aan. Door te vasten reinigen mensen hun 
lichaam van alle kwalijke en overtollige resten. Ook de natuur zelf reinigt zich in deze tijd. 
Dode takken vallen naar beneden en oude bladeren worden door de aarde opgenomen. 
Het sprookje dat verbonden is aan deze tijd, is het sprookje van vrouw Holle. Het meisje 
dat beproevingen moet doorstaan en bij vrouw Holle moet schoonmaken, wordt met goud 
overladen opnieuw geboren. Ook wij houden in deze tijd een innerlijke schoonmaak.  
Maar eerst vieren we Carnaval! We schudden feestend onze dode takken van ons af om 
ruimte te bieden aan nieuw lenteleven. Loslaten, daar gaat het om met Carnaval.  Met 
Carnaval mogen we gek doen en helemaal losgaan! Niets ernst of toewijding, lang leve de 
lol!  
Op vrijdag 25 februari vieren we Carnaval op De Driestroom. We vieren het in de eigen 
klas. Bij aanvang van de dag is er tijd en ruimte om de kostuums en outfits van de kinderen 
te bewonderen en rustig op te starten. Vanaf 11:00 uur worden er spelletjes gespeeld. 
Natuurlijk zal er ook tijd zijn voor iets lekkers (limonade en popcorn). De kinderen mogen 
voor de pauze wel hun gebruikelijke eten en drinken mee naar school brengen. De 
kinderen zijn gewoon om 13:05 uur uit. Voor het verkleden heeft iedere klas een eigen 
thema. De leerkracht van de klas zal de kinderen vertellen wat dit thema is.  
Net als andere jaren een paar carnaval-schoolregels:  

 Géén maskers en nepwapens (pijl en boog, geweertjes, zwaarden, messen) 

 Géén confetti  

 Serpentines mogen wel 
Groetjes van Nienke en Elbertje 

 

OUDERGESPREKKEN 

 

 

OPEN DAG EN TUINONDERHOUD 

Op zaterdag 19 maart opent school haar deuren om iedereen, die meer van het Vrijeschool 

onderwijs wil weten, te verwelkomen. Nu het voorjaar in zicht komt,  starten we ook weer 

met ons tuinonderhoud. Er is al een vaste club ouders die regelmatig helpt met onderhoud, 

maar uitbreiding van deze club is zeer gewenst. Kinderen zijn welkom mee te helpen of lekker op het 

plein te spelen. Aanmelden kan bij Leona van Ravesteijn, l.vanravesteijn@vsdedriestroom.nl of Elly 

Jonker, e.jonker@vsdedriestroom.nl.  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist met gevonden voorwerpen zit bomvol. Deze week zullen we de kist regelmatig buiten zetten en 
donderdag ook buiten uitstallen wat er dan nog overgebleven is. Fijn als iedereen even tijd maakt om zijn  
of haar eigen spullen er uit te halen, dan gaan we opgeruimd de carnavalsvakantie in.   
Alvast hartelijk dank.  
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